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 مقّجمة:
، ساٍع إلى رضاه، كخجمة ديشو، ربِّوِ  نععَ الحسجهلل رّب العاَلسيغ حسَج عبٍج مقّرخ، شاكٍخ    

 ، كبعُج:كلغة كتابو
خؼ، كمازاَؿ في مقّجمة عمـػ المغة العخبّية التي َتحَطى باىتساـ الباحثيغ،     كاَف عمُع الرَّ

ارسيغ ليا، كالُسقبميغ عمى تعمُّسيا؛ ألّنو عمُع الكمسة التي َتقػـُ عمييا الجسمُة، كمشيا تبجُأ  كالجَّ
اللُة. كلكّغ السذكمَة أّف معَطَع السؤلَّفات في ىحا الَسجاؿ ُتخّكد عمى شكل الكمسة،  البالغة، كالجَّ

ييا، كال َتتشاكؿ الجػاَز  الّرخفّي الحؼ ال يقلُّ أىسّيًة عغ قْ كبشائيا دكف داللتيا، كمعشاىا، كفِ 
في لَسحات سخيعة، كإشارات  -في حجكد عمسشا –الجػاز الشَّحػؼ، كىي إف تشاكلْتو، كاف ذلظ 

خؼ، كتشاُكُلو؛ ألّف كثيخًا مغ الكتب المغػّية، مقتزَبة. كثّسَة مذكمٌة ُأخخػ، كىي تعمي ُع الرَّ
كالسشاىج الّتعميسّية تتشاَكلو جشبًا إلى جشب مع الّشحػ، كالبالغة، كقج ُتقّجُميسا عميو، فَتزيُع 

 الفائجُة مشو. فكيَف لمسخء أف ُيسّيد بيغ السعاني الشَّحػّية قبَل أف ُيسّيد بيغ السعاني الّرخؼّية؟
خؼالْيشاُه )سسَ حا الكتاُب الحؼ أَ كلحلظ جاء ى خؼّية و (. فيجُفشا ؼييَّةسعاني الرَّ تقجيُع السػاضيع الرَّ

سيٌل تشاُكلو عمى كّل َمْغ قرجه. فاختْخنا العبارَة  بأسمػب لغػّؼ، عمسّي، أكاديسّي، معاصخٍ 
دنا عمى الّدْيمة، كاألمثمة الُسعاصخة العسمّية، كتقيَّْجنا بَسشَيج الُقَجماء، كُأصػؿ ىح ا العمع، كركَّ

خؼّية الشطخّية،  خؼ، كتػجيو الّجراسات الرَّ معشى الكمسة، كدالالتيا راغبيَغ بتأسيذ فقو الرَّ
ْمشا كجيةَ  خؼيّ  التَّصبيؿّية إلى ذلظ، كقجَّ ة، مقتخحيَغ نطخنا في بعس القػاعج كالسدائل الرَّ

ػصف، كالتَّختيب، كالتَّحميل، الحمػؿ السشاسبة ليا في رأيشا. فسشيُج الكتاب قائٌع عمى ال
مشا َجْيجًا شْمشا السذكمَة مغ جحكرىا، كلكغ َنَخػ أنَّ كاالستقخاء، كاالستشتاج. كال ندُعُع أّنشا حمَ  ا قجَّ

 يديخًا في ىحا الّدياؽ.
كيقُع الكتاُب في أربعة فرػؿ كُممَحق. فتشاكْلُت في الفرل األّكؿ )االسَع( كعالماتو، كما    
( )الفعلَ نيث...كتشاكلُت في الفرل الّثاني غ تعخيف كتشكيخ، كتحكيخ، كتأق بو ميتعمَّ 

أكزاَنو، كمعاني الّديادة ؼيو... ك ؼ، خُّ و، كما يتعمَّق بو مغ جسػد، كتَر كعالماتو، كِصيغَ 
 ،ْرُت الفرَل الّخابع لػمتغييخات الّرخؼّية( كخرَّ الجامج كالُسذتقّ كتشاكلُت في الفرل الثالث )

ت، كإعالؿ، كإبجاؿ، كإدغاـ، كترغيخ... كفي السمَحق َنَقْجُت بعَس حْ بيا مغ نَ  كما يتعمَّقُ 
القػاعج الّرخؼية، كقّجمُت كحيَة نطخؼ حػَليا مقتخحًا صيغَة تقجيسيا لمّجارس، كختْسُت السمَحق 
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ببعس الّتػصيات، كالسقتخحات التي ىي نتائُج ىحا البحث. كتأتي قائسُة السرادر كالسخاجع، 
خ عباَده، كُيَيدِّ  َيشَفَع بيحا الَجْيج الُستػاضعِ  يخس في نياية ىحا الكتاب. كأرجػ هللا تعاَلى أفْ كالفَ 

لعبجه  -تبارؾ، كتعالى -لي إيراَلو إلييع، كُحرػَليع عميو. فإْف َأصْبُت، فتػفيٌق مشُو 
ْخُت، كَسَيْػُت، كَأخصأُت، فيحا مغ َنفْ  ػءدي األمّ الُسحتاج، الّزعيف، كإْف قرَّ . كأنا إْذ ارة بالدُّ

 لمقارغ أْقَبُل كلَّ رأؼ صائب، كَنريحة صادقة لمُعجكؿ عغ تقريخ كرَد ؼيو. وُأقّجمُ 
  

 اي  ُتخكِّ  0202كانؾف الثاني/ 
 Ocak/2021/Türkiye 

 السؤّلف: د. باكيخ محّسج عمي
Yazr: Dr. Bekir Mehmetali 
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Mükaddime:    

     Sarf ilmi, Arapça çalışan araştırmacıların ve Arapçayı öğrenenlerin 

önem verdikleri Arapça ilimlerin mukaddimesinde hâlâ yerini 

korumaktadır. Çünkü sarf, cümlenin dayandığı bir kelime ilmidir. 

Belagat ve delalet onunla başlar. Ancak sorun bu alandaki eserlerin 

çoğunluğunun kelimenin şekline, delalet olmaksızın yapısına, manaya 

ve fıkhına odaklanmasıdır. Nitekim dil bilgisi kitaplari sarfın cevazını 

ele almaz iken, bu cevaz nahvin cevazından daha da az değildir. Söz 

konusu kitaplar, hızlı bir şekilde detaylara girmeksizin sarfın cevaz  

konularına işaret etmişlerdir. Bu konuda başka bir problem ise sarfın 

öğretilmesine dairdir. Çünkü pek çok dille ilgili çalışma ve öğretim 

metotları nahvin ve belagatın yanı sıra sarfı da ele almakta ve söz 

konusu iki türü sarfdan önce de işleyebilmektedirler ve bu nedenle de 

buradaki faydayı yitirebilirler. Öyle ki nasıl olur da birisi, sarf 

konularını ayırtamadan önce nahiv konularını  ayırt edebilsin. Bu 

nedenle bu kitaba biz el-Mâni el-Sarfiyye adını verdik ve buradaki 

amacımız, sarf konularını isteyen herkesin anlaması için dilsel, ilmi, 

akademik ve kolay bir üsluba göre takdim etmektir. Kolay ibareleri, 

işlevsel modern örnekleri, eskilerin yöntemiyle ve bu ilmin usulüyle 

seçtik ve kelimenin anlamına ve onun delaletine sarfın fıkhını tesis 

edebilmek ve teorik ile uygulamalı sarf çalışmalarını buna doğru 

yönlendirebilmek için odaklandık. Bazı kaidelere ve sarf meselelerine 

dair bir bakış açısı sunduk ve düşüncemiz çerçevesinde uygun olan 

çözüm önerilerimize yer verdik. Kitabın yöntemi ise vasıf, düzenleme, 

tahlil, tümevarım ve sonuç çıkarma gibi araştırma yöntemlerine bina 

edilmiştir. Meseleleri kökünden çözdüğümüzü bu çalışmada iddia 

etmiyoruz ancak bu bağlamda çözüm için kolaylaştırıcı bir çaba 

içerisinde olduğumuzu ifade edebilirim. Kitap dört bölümden ve bir 

giriş ve bir mülhaktan meydana gelir. İlk bölümde ismi, alametlerini 

ve onunla ilgili olup bilinmesi gereken nekrelik, müzekkerlik ve 

müenneslik vb. unsurları işledik. İkinci bölümde fiilin alametlerini, 

sigasını ve onunla ilgili olan camidler, fiil çekimi ile vezinleri ve 

fiillerin birden fazla anlamı üzerinde durulmuştur. Üçüncü bölümde 

ise mastar ve türevlerine yer verilirken dördüncü bölümde sarfa 

yönelik değişikliklere ve naht, i‘lâl, ibdâl, idğâm ve tasğîr vb. sarfın 

önemli unsurlarına yer verilmiştir. Mülhak bölümünde bazı sarf 
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kaidelerine eleştiriler yönelttik. Öğrenenler için bir öneri niteliğinde 

olarak siganın takdimine dair kendi görüşümüzü ifade ettik. Bu 

bölümü bu çalışmanın sonuçlarından meydana gelen bazı tavsiyeler ve 

önerilerle sonlandırdık. Sonrasında kitabın sonuna ana kaynaklar ile 

yardımcı kaynaklar listesini ve fihristi ekledik. 
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ل: - ْجخ   م 
خؼُ   الرَّ

 خؼ )الترخيف(:تعخيف الرَّ . 1
 الخِّياح أؼ تغييخىا. . كمشو ترخيفُ : التغييخُ لغةً  رخيفُ أك التَّ  خؼُ الّر 

 بأحكاـ بشيةِ  الِعمعُ حًا أؼ في عمـػ المغة العخبية: "ك الترخيف اصصالكالرخؼ أ
ق فيػ ُيصمَ  1الكمسة، كبسا ألحخفيا مغ أصالة، كزيادة، كِصّحة، كإعالؿ، كإبجاؿ، أك ِشْبِو ذلظ."

 عمى شيئيغ، ىسا:
شكل الكمسة إلى شكل آخخ؛ لتػليج معشى ججيج غيخ مػجػد في شكميا الدابق   تحػيلُ . 1

 يل السرجر إلى ِصيغ الساضي، كالسزارع، كاألمخ، كاسع الفاعل...كتحػ 
شكل الكمسة بححؼ حخؼ، أك زيادة حخؼ، أك إدغاـ حخؼ بحخؼ، أك ححؼ  تغييخُ . 2

 2حخكة، أك نقل حخكة؛ لغاية صػتية، ُنصؿية ال عالقة ليا بالسعشى.
ـ ىحا التعخيف لمرخؼ، أك لمقكتكاد كّل كتب الشحػ، كالّرخؼ تُ  خيف. كُيسكششا ترجِّ

 : والقػؿ في تعخيف
خارج  العخبية، أك ما ٌندِّؿ بسشدلتيا ىػ عمع مغ عمػـ المغة العخبية يجرس أحػاؿ الكمسة 

الجسمة. فإذا دخمت الكمسُة في الجسمة، صارت في مجاؿ عمع الشحػ. كىحا ال يعشي أّف عمع 
ة، أك أّف بشية الكمسة ال الشحػ ال يحتاج إلى عمع الرخؼ؛ لسعخفة كضيفة الكمسة في الجسم

ُيريبيا أؼُّ تغييخ صخفي بدبب االستخجاـ الشحػؼ ليا. كسشخػ الحقًا أّف بعس التغييخات 
التي ُتريب بشيَة الكمسة داخل الجسمة ناتجة عغ استخجاميا الشحػؼ. كفي ىحا داللة كبيخة 

مة الػثيقة بيشيسا.  عمى الرِّ
                                                           

طخ: جساؿ الجيغ عثساف بغ . كيش1/5،212ـ(، 1968 -ىػ 1388)بيخكت كصيجا: السكتبة العرخية،  جامع الجركس العخبية مرصفى الغالييشي، 1
يغ الدركذي، كبجر 59ـ(، 2020 -ىػ 1431داب، مكتبة اآل.تح: صالح عبج العطيع الّذاعخ) القاىخة: الكاؼية كالذاؼية الحاجب، ، البخىاف في عمـػ الجِّ

. تح: ، حاشية الّربّاف عمى شخح األشسػني، ودمحم بغ الّربَّاف209-1/208ـ(، 2004 -ىػ 1425) بيخكت كصيجا: السكتبة العرخية، 1. طالقخآف
ل في عمع الرخؼ، كراجي األسسخ،  332-4/331شو عبجالخؤكؼ سعج) السكتبة التػؼيؿية، بال تاريخ(،  .)بيخكت: دار الكتب العمسية(، السعجع السفرَّ

 .25ـ(، 2017 -ىػ 1438) الكػيت: دار الطاىخية، 1، كعبج الحسيج عشتخ، ترخيف األفعاؿ. ط287ـ، ص: 1997 -ىػ 1418
ـ، 1990 -ىػ 1425)الخياض: دار الِكياف، فغِّ الّرخؼشحا العُخؼ في ، كأحسج الحسالكؼ، 1/212، جامع الجركس العخبيةالغالييشي،  يشطخ: 2

ـ(، 1999 -ىػ 1420)الكػيت: مصبعة السشار اإلسالمية، ، 1. طالرخؼ التعميسي كالتصبيق في القخآف الكخيع، كمحسػد سميساف ياقػت،  43،49ص:
 .19، ـ(2007)القاىخة: دار التػؼيؿية لمتخاث، 5. طالرخؼ الكافي، كأيسغ أميغ عبج الغشي، 14
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مؼ الرخؼ: أىسيّ  .2  ةُ عِّ
سية كبخػ ال ُيسكغ لجارس العخبية، أك الستكمِّع بيا أف يدتغشي عشو بأّؼ ِلعمع الرخؼ أى

حاؿ مغ األحػاؿ؛ إْذ كيف لو أف يتشاكؿ الجسمة، كالتخكيب، كما يحسالنو مغ معشى، كبالغة، 
كمقرج دكف أف تكػف لجيو ِدراية بأحػاؿ الكمسة التي تتأّلف مشيا الجسمة، كالتخكيب. كلحا 

عمع الّرخؼ، كَيشُزج ؼيو قبل أف يتشاكؿ الشحػ، كالبالغة، كغيخىسا مغ  يِجب عميو أف يتشاكؿ
عػبة التي يِججىا شمبة المغة العخبية، كدارسػىا في تشاكؿ  عمـػ العخبية. كىحا أحج أسباب الرُّ
المغة العخبية، فيع يتشاكلػف بشاء الجسمة، كالتخكيب، كالسعاني الشاتجة عغ ذلظ قبل أف تتذّكل 

   ف بعمع الرخؼ الحؼ ىػ عمع بشية الكمسة. ا، كالسعخفة الكافيترايةُ لجييع الجِّ 
السؤسدات التعميسية الجامعية، كدكف الجامعية تقع في ىحا الخصأ. فيي  كتكاد كلُّ 

الستعمِّع،  ُتجرِّس عمع الشحػ، كالبالغة قبل ِعمع الرخؼ، أك معو في فتخة زمشية كاحجة، فيتيوُ 
ل السصمػب بعج كلّ خ، كالُسجرِّ ضكَيذقى الُسعمِّع، كالسحا ىحه الجيػد. كليذ  س، فال يتحرَّ

. فال ُيسِكغ لإلنداف أف يبشي ججراف معٍ عِ  قبلَ  معٍ أحج الصَّخفيغ بل في تشاكؿ عِ  قريخَ الدبُب ت
البيت قبل أساسو، أك أف ُيِؿيع الّدقَف قبل إقامة الُججراف، ككحلظ الحاُؿ في تشاُكؿ عمػـ المغة 

مع الرخؼ قبل عمع تشبَّو ابُغ ِجشِّي إلى ىحه الحؿيقة المغػية، فأكجَب دراسة عكقج  العخبية.
سعخفة أحػالو فالترخيُف إّنسا ىػ لسعخفة الكمسة الثابتة، كالّشحُػ إّنسا ىػ لالشحػ، فقاؿ: "

ت بيغ حخكا خالْفتَ خػ أنظ إذا ُقمَت: قاـ َبْكٌخ، كرأْيُت بكخًا، كمخْرُت ِبَبكٍخ، فإّنسا الستشقِّمة. أال تَ 
اإلعخاب؛ الختالؼ العامل، كلع َتعخض لباقي الكمسة. كإذا كاف ذلظ كحلظ، فقج كاف مغ 
الػاجب عمى َمْغ أراد معخفة الشحػ أف يبجأ بالترخيف؛ ألّف معخفَة الذيء الثابت يشبغي أف 

 .ي قبَل آخخىاقي الكمسِة أحُخُفيا اأُلخخػ التكالسقرػُد ببا 1يكػَف أصاًل لسعخفة حالتو الستشقمة"
خؼ ناتجة عغ أنو:  إذًا، فأىسّية عمع الرَّ

 األساس الزخكرؼ لجراسة الشحػ، كفيسو. -
عميو االعتساد في معخفة كثيخ مغ التغييخات التي تصخأ عمى بشية الكمسة كاإلبجاؿ،  -

  2كاإلعالؿ، كاإلدغاـ، كاالشتقاؽ، كغيخ ذلظ مغ السػضػعات التي يتشاكليا.

                                                           
يع مرصفى، كعبجهللا أميغ) القاىخة، السشرف في شخح كتاب الترخيف لمسازني عثساف بغ جشي، 1 الخاجحي،  عبْجه ، كيشطخ:4ـ(، 1954. تح: إبخـا

 .7ـ(، 1973 -ىػ 1393)بيخكت: دار الشيزة العخبية،  التصبيق الّرخفي
 .1/6يشطخ: جامع الجركس العخبية:   2
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 :1فائجُتو. 3
 في  ىّل ما ذكخناه سابقًا ُيػقفشا برػرة كاضحة عمى فػائج عمع الّرخؼ التي تتجمَّ لع

 اآلتي:
الحرػؿ عمى معاف ججيجة نتيجة تحػيل الكمسة مغ صيغة إلى صيغة أخخػ، فشحرل  -

عمى معاني الفعل السزارع، كاألمخ، كاسع الفاعل، كالتفزيل، كالتعجب، كالترغيخ، 
حًا اختالؼ السعشى؛ الختالؼ يقػؿ فاضل صالح كغيخىا... يغة  الدامخَّائي مػضِّ الرِّ

يغُة الّرخؼية؛ إْذ ُكلُّ ُعجكٍؿ مغ الرخؼية: " كال شّظ أنَّو لػ لع َيختمف السعشى، لع تختمف الرِّ
ُعجكٌؿ عغ معشى إلى آخخ إاّل إذا كاف ذلظ لغًة... إّف  صيغة إلى ُأخخػ ال ُبجَّ أْف َيْرحبو

ؾ كثيخًا مغ معاني األبشية، كال ُيسيِّد بيشيا. فيػ مثاًل ال ُيسيِّد بيغ )َنذيط، كثيخًا ِمّشا ال ُيجرِ 
فة السذبَّية،  كَنِذط( ك)َعديخ، كَعِدخ( ك)َأْحَسق، كَحِسق( ك)َأْجَخب، كَجِخب(...كغيخىا مغ الرِّ

ُتػؿ، كَقِتيل( ك كال ُيسيِّد بيغ )َمْفعػؿ، كَفِعيمة، كَفِعيل( في اسع السفعػؿ، فال ُيفخِّؽ بيغ )َمقْ 
 2.)َذِبيٍح، كَذِبيحة("

التخؽيف المفطي في الشصق نتيجة ححؼ حخؼ، أك إبجالو بحخؼ آخخ، أك بتدكيشو، أك  -
 تحخيكو، أك إدغامو في غيخه.

االسع عخبيًا أـ  فكامعخفة نػع الكمسة إف كانت اسسًا أـ فعاًل أـ حخفًا أـ جامجًا أـ مذتقًا أـ  -
 غ السعاني المغػية.أعجسيًا، كغيخ ذلظ م

 تسكيغ الستكمع العخبي مغ تشاكؿ عمع الشحػ تشاكاًل سياًل، ُمحَكسًا. -
 صػف المداف عغ الخصأ في السفخدات، كمخاعاة قانػف المغة في الكتابة. -
 مؾضؾعاتو: .4

 رخؼ عمى أف عمع الرخؼ يتشاكؿ شيئيغ، ىسا:تكاُد ُتجِسع كتب ال
؛ لكثخة ة( التي تتغيخ حخكة آخخىا بحدب مػقعيا في الجسمةبعخَ شة )السُ األسساء الستسكِّ أ. 

 .االتغييخات التي ُتريبي
 غ الساضي، كالسزارع، كاألمخ، كيكػف ليا مرجر، األفعاؿ السترخفة التي تأتي في صيب. 

                                                           
، كعشتخ، 20، الرخؼ الكافي، كعبجالغشّي، 29، شحا العخؼ في فغ الرخؼ، كالحسالكؼ، 209-1/208، ف في عمـػ القخآفالبخىايشطخ: الدركذي،  1

 .29، ترخيف األفعاؿ
 .6-5ـ(، 2007 -ىػ 1428)عّساف: دارعّسار ،  3. طمعاني األبشية في العخبيةفاضل صالح الدامخائي،  2
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 .اكذلظ؛ لكثخة التغييخات التي ُتريبيكُيذَتقُّ مشيا اسع فاعل، كمفعػؿ، كصفة مذبَّية...
 تب أّف عمع الرخؼ ال يجرس السػضػعات اآلتية:كتحُكخ ىحه الك

، كالجخ، كاألحخؼ السذبية بالفعل،  - الحخؼ ) حخكؼ السعاني( كأحخؼ الشرب، كالجـد
 .، كألّف أحخؼ السعاني مجيػلة األصلكغيخىا؛ لجسػده عمى صيغة كاحجة ال تتغّيخ

عيا في الجسمة األسساء السبشية التي ُيحافع آخخىا عمى حخكة كاحجة ميسا كاف مػق -
كالزسائخ، كأسساء اإلشارة، كاألسساء السػصػلة؛ ألنيا أشبيت الحخؼ في جسػدىا عمى 

 صيغة كاحجة.
األفعاؿ الجامجة التي جسجت عمى صيغة فعمية كاحجة، أك صيغتيغ، كال مرجر ليا، كال  -

 ُيذَتّق مشيا اسع فاعل، أك مفعػؿ... كبيحا صارت شبيية بالحخؼ.
 .كعجـ ترخفيا، فأشبيت بحلظ الحخؼَ  لجسػدىا عمى صيغة كاحجة، ؛ؿأسساء األفعا -
 1األسساء األعجسية؛ ألنيا كمسات غيخ عخبية. -

كالحؿيقة أّف عمع الّرخؼ يجرس أحػاؿ الكمسة خارج الجسمة أّيًا كاف نػعيا كسا أّف 
سمة كححؼ بعس التغييخات التي ُتريب بشية الكمسة ال تطيخ إاّل إذا كانت الكمسة داخل الج

الػاك مغ الفعل )يُقْمَغ( كفّظ إدغاـ الفعل )مّج( في قػلشا: )َمجْدُت الِبداَط( كغيخ ذلظ مغ 
 التغييخات التي سشخاىا في مػضعيا مغ ىحا الكتاب.

 :أنؾاع )أقداـ( الكمسة العخبية. 5
 لمكمسة العخبية ثالثة أنػاع، ىي: االسع، كالفعل، كالحخؼ.

 
 
 
 
 
 

                                                           
ّباف، 1/5،212، جامع الجركس العخبية. يشطخ: الغالييشي،  1 بّاف، ، كابغ الرَّ ، كمرصفى 9، التصبيق الّرخفي، كالخَّاجحي، 332-4/331حاشية الرَّ

، كالخاجحي، 38، كالحسالكؼ، شحا العخؼ، 221ـ(، 1990 -ىػ 1410)حمب: مجيخية الكتب كالسصبػعات الجامعية،  2كالرخؼ الشحػ جصل،
 .29، ترخيف األفعاؿ، كعشتخ، 19، الرخؼ الكافي
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 االسؼ
 :1تعخيفو .1

و مصمق أؼ ال يتقيج زمشُ  كمسة تجؿ عمى حجث )معشى( مجخد مغ الدمغ. فاالسعُ  :االسعُ    
معشاه بدمغ ماض، أك حاضخ، أك مدتقبل. فيػ في الحؿيقة مقتخف بكل ىحه األزمشة. فػ 

ع يجّؿ عمى السدسَّى بو في غ في كل األزمشة، ك)شجخة( اس)أحسج( اسع يجؿ عمى شخز معيَّ 
كل األكقات كاألزمشة. كىحا معشى قػؿ الشحاة: إّف االسع ال زمغ لو، أك زمشو مصَمق. فاالسع 
)أحسج( مثاًل يجؿ عمى نفذ الُسدسَّى في الساضي، كالحاضخ، كالسدتقبل، ككحلظ االسع 

 .3الحؿيقة دكف زمانيافيػ يجؿُّ عمى  .2فاالسُع يجّؿ عمى الثبػت، كالتجخد مغ الدمغ )شجخة(.
فاالسُع يجؿُّ عمى اسع ذات، محدػس ُيجَرؾ بحاسة مغ الحَػاّسِ الخسذ نحػ: ججار، 

ّية، ناقة، رجل، صػت، ِعصٌخ... أك عمى اسع معشى يترّػره العقل نحػ: شجاعة، حخِّ 
 4كخامة... أك صفة نحػ: شػيل، قريخ، أبيس، مخيس...

اُؿ لو: ُمدسَّى. كالُسدسَّى ىػ الحجث أك السعشى كالذيُء الحؼ ُيصَمق عميو االسُع ُيق
 ُسسِّي بو ىػ الُسدسَّى.الحؼ َيُجؿُّ عميو االسُع. فػ )أحسج( ىػ االسع، كالذخز الحؼ 

 : 5عالماتو.2
لالسع عالمات حرخيٌة، خاّصة بو ُتسيِّده مغ الفعل، كالحخؼ، كتجؿُّ عميو، كىحه 

 العالمات ىي:
أك تقبل لكتاب، القمع، الذجخة ...ة تبجأ بػ )اؿ( التعخيف نحػ: ا: كل كمس)اؿ( التعخيف. 1. 2

 ىي اسع.يا عميو نحػ: كلج، ميشجس، بيت...دخػل

                                                           
. تح: دمحم محي الجيغ عبج الحسيج )دار الفكخ، شخح شحكر الحىب في معخفة كالـ العخب ، كابغ ىذاـ األنرارؼ،9، السفرل يشطخ: الدمخذخؼ، .1

اـ، ، تح: د. رياض الخػَّ الكُشاش في فشي الشحػ كالرخؼ ،، كأبػ الفجاء إسساعيل األيػبي1/9، جامع الجركس العخبية، كالغالييشي، 14بال تاريخ(، 
 .  1/116(، 2004 - 1425)صيجا كبيخكت: السكتبة العرخية، 

 .9، معاني األبشية. يشطخ: الدامخائي،  2
ص:  (،1317) القاىخة: مصبعة اآلداب كالسؤّيج، نياية اإليجاز في دراية اإلعجاز الخازؼ،، كفخخ الجيغ 10، معاني األبشية. يشطخ: الدامخائي،  3

40- 41. 
ع المداف في الرخؼ كالشحػ كالبياف. طاىيغ عصّية،  . يشطخ: ُجخجي ش 4  .89) بيخكت: دار ريحاني، بال تاريخ(، 4ُسمَّ
، كياقػت، 8-1/7، كالغالييشي، جامع الجركس العخبية، 81-1/80، كابغ الّرّباف، حاشية الرباف، 17-1/16، شخح ابغ عقيل. يشطخ: ابغ عقيل، 5

 .51، حا العخؼش ، كالحسالكؼ،144-139، الرخؼ التعميسي
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كلُج، يا  يا خجيجُة، جاء نحػ: يا دمحم، ياحخؼ نبكمسة مدبػقة مباشخة  : كلّ الّشجاء .2.2
 ىي اسٌع. يا نحػ: يػُسف، بائُع، ِدمذُق...حمُب...، أك تقبل دخػؿ حخؼ الشجاء عمي

ّخ أك تقبل الج نحػ: سعيٍج، السشدِؿ، َليخٍة... كمسة مجخكرة )مكدػرة اآلخخ( كلّ الجّخ: . 3. 2
 ىي اسع.ىاتف، السفتاح... )الكدخة( في آخخىا نحػ: كرقة،

 في الكتابة. ، كفتحتاف، أك ضستاف ، أك كدختافىػ نػف ساكشة في المفع :التشؾيؽ. 4. 2
آخخىا أك تقبل التشػيغ في  ػ: فتاًة، صػتًا، باٌب، شْسٍذ...نح كمسة في آخخىا تشػيغ فكلُّ 

 ىي اسع. نحػ: امخأة، لعبة، سساء...
 :1أنؾاع التشؾيؽ. 3

 ٌة أنػاع نحكخ مشيا:لمتشػيغ ستّ 
التي تتغيخ  خ األسساء الستسكشة )السعخبة( أؼيكػف في آخ تشؾيؽ التسكيؽ )اإلعخاب(:. 1. 3

، محسٍج، شجخًة، سمة )اإلعخاب( نحػ: دمحمًا، محسجٌ ا في الجحخكة حخفيا األخيخ بحدب مػقعي
فتشػيغ التسكيغ لو كضيفة تسييدية، ىي الجاللة عمى أف الكمسة اسع، ككضيفٌة  شجخٌة، شجخٍة...

إعخابيٌة، ىي الؿياـ مقاـ الحخكة اإلعخابية، ككضيفة معشػية فاعمية، أك خبخية، أك مفعػلية، أك 
 سع السعخب في الجسمة.إضاؼية... بحدب مػقع اال

: يكػف في آخخ جسع السؤنث الدالع، كُسسِّي كحلظ؛ ألنو ُيقابل نػف تشؾيؽ السقابمة. 2 .3
ؼ جسع السحّكخ الدالع نحػ: مدمساٌت، مدمساٍت، صادقاٌت، صادقاٍت... فتشػيغ السقابمة ُيؤدِّ

 .ُيزاؼ إلييا معشى مقابمة نػف جسع السحكخ الدالعك  ،كضائف تشػيغ التسكيغ
 : يكػف في آخخ:تشؾيؽ التشكيخ. 3. 3
( العمؼ أسساء. أ ْيوِّ لة عمى أنيا نكخة ال معخفة نحػ: ِسَيبػيٍو، ِنْفَصَػْيٍو، لمجال السشتيية بػ )ك 

َعْسخَكْيٍو، خاَلَػْيٍو...فإذا قمت: )جاء سيبػيِو( بال تشػيغ، قرجت شخرًا معّيشًا معخكفًا لجيظ، 
قمت: )جاَء سيبػيٍو( بالتشػيغ، لع تقرج التحجيج، كالتعخيف  كلجػ الستمقي، فيػ معخفة، كإذا

 ، التشكيخ، فأنت ال تعشي بو شخرًا معخكفًا لجيظ، كلجػ الستمقي، فيػ نكخة مغ ك بل العسـػ
 حيث السعشى.

                                                           
جامع ، كالغالييشي، 19 -1/17(، )بيخكت: دار الجيل، بال تاريخ 2. تح: دمحم محي الّجيغ عبج الحسيج. طشخح ابغ عقيلعبجهللا بغ عقيل،  . يشطخ: 1

 .176، 2الشحػ كالرخؼ، كجصل، 8 -1/7، الجركس العخبية
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 ، آميشاً )ُاكُفْف( ، َموٍ )ُاسُكْت( ؛ لمجاللة عمى تشكيخىا نحػ: َصوٍ أسساء األفعاؿ. ب
)َمْو يا محسُج( بال تشػيغ، أمختو بالدكػت عغ حجيث كاحج، ُمعّيغ  ... فإذا قمت:)استِجْب(

د، كإذا قمت: )َمٍو يا محّسُج( بالتشػيغ، أمخَتو بالّدكػت  كاف يخػض ؼيو، فأمُخ الدكػت محجَّ
، غيُخ  عغ كّل حجيث، عغ الحجيث الحؼ كاف يخػض ؼيو، كعغ غيخه، فصمُب الّدكػت عاٌـّ

د. كإذا قمَت بعج ُدعاءٍ  شمبَت االستجابة ليحا  ما )آميَغ( بسعشى )اسَتِجْب( بال تشػيغ، محجَّ
الّجعاء فقط، كإذا قمت: )آميشًا( بالتشػيغ، شمبت االستجابة ليحا الجعاء، كغيخه عمى العسـػ ال 

 الخرػص.
ؾض. 4. 3  : يكػف في آخخ االسع عػضًا عغ:تشؾيؽ العِّ
( فالتشػيغ عػض مغ الياء حخؼ مححكؼ نحػ )قاٍض، كُىجًػ( مغ )قاِضي، كُىجػ. أ

 السححكفة مغ )قاضي( كاأللف السححكفة مغ )ُىجػ(.
ح( أؼ )ككلُّ كاحٍج مشيسا...( أحسُج، كخالٌج، ككلٌّ مشيسا نجَ  اسع مححكؼ نحػ )اجتيجَ . ب

( عػض مغ كمسة  )كاحٍج( السححكفة. فالتشػيغ في آخخ )كلٌّ
)كىػ إْذ نجح فِخٌح( فالتشػيغ عػض  جسمة مححكفة نحػ )نجح أحسُج، كىػ إٍذ َفِخٌح( أؼ. ج

 نجح( السححكفة. كقػؿ الذاعخ:عغ جسمة )
يحُ  حِّ ب ٍة كأ نت  إٍذ ص  ْسٍخك             بِّعاقِّ َـّ ع  البِّػ  ُأ ْيُتػ  عْؽ طِّ ي   ن 

 أؼ )كأنَت إْذ َنييُتَظ صحيُح( فالتشػيغ في آخخ )إٍذ( عػض عغ جسمة )نييتظ(
اللُة عميو.كداؿٌّ عمييا. فتشػيغ ال السححكفة،  ِعػض لو كضيفتاف، ىسا: الِعػُض عّسا ُحِحؼ، كالجَّ

ؼ. 5. 3 : يكػف في آخخ البيت الذعخؼ ذؼ الخّكؼ الستحخؾ )القاؼية السصمقة( تشؾيؽ التخنُّ
 كقػؿ الذاعخ:

ا ت ُدْؿ بِّخِّحالِّشا ككأْف ق جٍ  شا            ل سَّ ُل غيخ  أّف رِّكاب  حُّ  أ زِّؼ  التَّخ 
)قٍج( لمتخنع أؼ لتخنيع الرػت، كتصخيبو في نياية البيت. فالغاية مشو  فالتشػيغ في آخخ
 صػتية، كقػؿ الذاعخ:
تابا    أ قِّمِّي ال ؿ  كالعِّ اذِّ ْج أ صابا             مَّْؾـ  ع  ْبُت ل ق   كُقؾلِّي إْف أ ص 

عمى  مقرػراً فالتشػيغ في آخخ الفعل )أصابًا( لمتخنع. كالُسالَحُع أفَّ تشػيغ التخنُّع ليذ 
)أصابًا(؛ كلحلظ يخخُج مغ كػنو عالمًة  نحػ )قٍج( كالفعل نحػ األسساء، فيْمَحق آخخ الحخؼ

 مسّيدة لالسع.
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 لمتشؾيؽ: ةالفؾائج السعشؾي. 4
ذكخ د. فاضل صالح الدامخائي في كتابو معاني الشحػ فػائج التشػيغ التي تجّمت في 

 اآلتي:
أسساء العمع السسشػعة مغ الرخؼ )التشػيغ( بيغ الشكخة كالسعخفة، كذلظ في  التسييدأ. 

يُع، فاشسُة...( فأنت تقرج شخرًا كػ ا كردت بال تشػيغ، كانت معخفةفإذ ) إسساعيُل، إبخـا
نت، كانت نكخة  يٌع، فاشسٌة...( فأنت ال تعشي شخرًا معيَّشًا.كػمعيَّشًا، كإذا ُنػِّ  )إسساعيٌل، إبخـا

)َمخَكاف، ُعْثساف، كػكزني )َفْعاَلف، كُفعاَلف(  ِبياف أصل الكمسة السشتيية بشػف فيب. 
اُف...( كانت الشػُف زائجة، ككاف جحرىا )َمَخَك،  ف )َمْخكاُف، ُعْثساُف، َحدَّ َحّداف...( فإذا لع ُتشػَّ

نت )مخكاٌف، عثساٌف، حّداٌف...( كانت الشػُف أصمية (، كإذا ُنػِّ ، ككاف جحرىا )َمخَف، َعَثَع، َحذَّ
 (.َعَثَغ، َحَدغَ 

فات السسشػعة مغ الّرخؼ )التشػيغ( ج.  )َأّكؿ، كػالتسييد بيغ االسع كالرفة، كذلظ في الرِّ
َنت )أّكٌؿ،  ُؿ، أحسُخ، َعصذاُف...( كانت صفة، كإذا ُنػِّ أحسخ، عصذاف...( فإذا لع ُتشّػف) أكَّ

 أحسٌخ، عصذاٌف...( كانت اسسًا.
ف االسُع التسييد بيغ االسع العخبي، كاألعجسي، فإذا نُ د.  )محسٌج، خالجًا، سامٍخ...( كاف كػػِّ

يُع، إسساعيُل، ُيػُنُذ، ُيػُسُف...( كاف أعجسيًا.كػعخبيًا، كإف لع يكغ ُمشّػنًا   1)إبخـا
 الحخؼ: . 5

أؼ إّف الحخؼ ال يجّؿ عمى معشى إاّل  2ىػ كمسة تجؿ عمى معشى )حجث( مقتخف بغيخه
حخؼ الجخ كأدخمشاه عمى االسع أك الفعل  لشا إذاإذا دخل عمى االسع أك الفعل. فسعشاه يطيخ 

العصمُة في )في( فال نعخؼ معشاه إاّل إذا أدخمشاه عمى اسع مجخكر نحػ: محسٌج في البيِت، ك 
يِف، فجّلت )في( في الجسمة األكلى عمى السكاف، كفي الجسمة الثانية عمى الدماف،  الرَّ

نعخؼ ماذا يشفي إاّل إذا أدخمشاه عمى  ككحلظ حخؼ الشرب )لغ( الحؼ ُيفيج الشفي، لكغ ال
ل عغ شمب العمع. ، فأفادت )لغ( نفي التكاسُ الِعمعِ  الفعل السزارع نحػ: لْغ أتكاسَل عغ شمبِ 

 كتشاكلتو ىشا في باب األسساء؛ ألّنو ال ُيسِكغ إفخاُد باب  كليذ ىشا مػضع التفريل في ىحا.
                                                           

 .268-3/266(، 2008 – 1429فكخ، عساف: دار ال) 3. طمعاني الشحػيشطخ: فاضل صالح الدامخائي،  1
خَّاج، بكخ أبػ 2 شخح شحكر ، كابغ ىذاـ، 1/40، (ـ1988 – ق1408 الخسالة، مؤسدة: بيخكت)الفتمي الحديغ عبج: تح. الشحػ في األصػؿ بغ الدَّ

 .114، الُكشاش، كاألّيػبّي، 14، الحىب
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خفي الحؼ يديخ الِكتاُب عميو.صخفّي خاّص بو في ىحا الِكتاب كيال أخخج عمى ال  َسْشَيج الرَّ
غ االسع، كالفعل سػػ أّنو ليذ محخؼ عالماٌت خاّصٌة بو ُتسيِّده لم تليد عالماتُو:.1. 5

 . 1اسسًا، كال فعالً 
 2لمحخؼ مغ حيُث دخػُلو عمى االسع، أك الفعل ثالثُة أنػاع، ىي: أنؾاعو:.2. 5

ال يأتي بعجه إال اسٌع كحخكؼ الجّخ )ِمْغ، إلى، : أؼ حخؼ مختصٌّ بالجخؾؿ عمى األسساءأ. 
...( نحػ: سافخُت إلى السجيشِة، كجمدُت عمى األرِض، كال يجػز: سافخُت إلى كَتَب، كال في 

جمدُت عمى اْشَتخَؾ؛ ألّف )كتب، كاشتخَؾ( فعالف، كحخؼ الجّخ ال يجخل عمى الفعل، 
إّف أحسَج أميٌغ، كليَت الصَّخيَق َقِريٌخ، كال نحػ:  )إّف، أّف، ليت...( كاألحخؼ السذّبية بالفعل

 قخيٌب، كليت استعسَل نذيٌط؛ ألّف )فتَح، كاستعسَل( فعالف. حَ تَ يجػز: إّف فَ 
، كالجـد أتي بعجه إاّل فعٌل كأحخؼ الّشرب: أؼ ال يحخؼ مختص بالجخؾؿ عمى األفعاؿب. 

ْخ، كال تقصْع، نحػ: لغ أسكَت، ككي تفيعَ  السخترة بالجخػؿ عمى الفعل السزارع ، كلْع ُأقرِّ
، ككتابًا، كحدٌغ، كبيٌت( ألف )خالجاً  ...كتابًا؛ كلْع حدٌغ، كلّسا بيتٌ  كال يجػز: لغ خالجًا، ككيْ 

، كقْج يجيُء  ، ك)َقْج( السختّرة بالجخػؿ عمى الساضي، كالسزارعأسساء نحػ: قْج جاء الحقُّ
، كال يجػز: قْج محسٌج جاء، كال قْج كتاباً   ...عشجؼ؛ ألّف )محسٌج، ككتابًا( اسساف الحقُّ

ؾ بالجخؾؿ عمى االسؼ كالفعلج.  : أؼ يجػز أف يأتي بعجه اسع، كيجػز أف يأتي حخؼ مذتخ 
 كأحخؼ العصف ؟محسٌج مدافخٌ كأَ  ؟نحػ: أسافَخ أحسجُ  ، كىلْ كحخفي االستفياـ اليسدةِ  فعلٌ بعجه 

 ...يجةً نحػ: قخأُت قريجًة كقّرًة، كقخأُت قّرًة، كحفْطُت قر
كال يفػتشا أف نذيخ إلى أف الحخؼ الحؼ تحّجثشا عشو ىػ حخؼ السعشى ال حخؼ 

 السبشى، كالفخؽ بيشيسا:
 ق عمى الحخؼ الحؼ يكػف في بشية الكمسة، أك ىػ األحخؼ التي تتألف حخؼ السبشى ُيصمَ  -

 ي كمسة )َبْيت(...مشيا الكمسة كالكاؼ، كالتاء، كالباء في الفعل )كتب( كالباء، كالياء، كالتاء ف
، كالعصف، كاالستفياـ، كالذخط،  - حخُؼ السعشى كمسٌة مدتقّمة بحاتيا كأحخؼ الجخ، كالجـد

 لتانيث الداكشة، كأحخؼ الجػاب...كنػف التػكيج، كتاء ا

                                                           
 .1/89،ّربّافحاشية ال، كابغ الرباف، 1/24، شخح ابغ عقيل. يشطخ: ابغ عقيل،  1
 .1/9، جامع الجركس العخبية، كالغالييشي، 26، شخح شحكر الحىب. يشطخ: ابغ ىذاـ،  2
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 د كالسديج(االسؼ بحدب عجد أحخفو )السجخَّ 
 1:لالسع بحدب عجد أحخفو سبعة أنػاع، ىي

ا ُحِحؼ مشو حخفو في األصل ثالثّي، فمسّ  : ىحا الشػع حخؼمححكؼ مشو  شائيّ اسؼ ثُ . 1
َشٌػ، كاألصل: بَ  شٌة، شفٌة...غٌة، سَ ، يٌج، دـٌ، فٌع، لُ صار ثشائّيًا نحػ: ابٌغ، أبٌ  الثالث )الُمو(

ُع أّف الحخؼ السححكؼ إّما ُعػِّض بحخؼ آخخ كالُسالحَ  ٌؼ، َدَمٌػ، َفَػٌه، ُلَغٌػ، َسَشٌػ...جَ ٌػ، يَ بَ أَ 
كؿ االسع نحػ: ابغ، فيسدة الػصل في أّكلو عػض مغ الػاك السححكفة مغ آخخه، كإّما في أ

في آخخه نحػ: لغة، كسشة، فالتاء السخبػشة في آخخىسا عػض مغ الػاك السححكفة مغ 
 أب، يج، دـ، فع. آخخىسا، كإّما لع ُيعّػض نحػ:

ة حخؼ زائج، خؼيَّ شيتو الرَّ : ىػ ما تأّلف مغ ثالثة أحخؼ أصمّية أؼ ليذ في باسؼ ثالثيّ . 2
الثالثي السجّخد، كىػ كثيخ في المغة نحػ: بيت، َفَخس، َحَسج، ِنْدخ، شْبٌل،  االسع كُيدّسى
 َسَسخ...

ة ليذ ؼيو حخؼ زائج نحػ: ِدْرَىع، : ىػ ما تأّلف مغ أربعة أحخؼ أصميّ اسؼ ُرباعيّ . 3
ى ة، كحخؼ زائج، كُيدسَّ حخؼ أصميّ الخباعي السجخد، أك مغ ثالثة أ االسع ىَجعَفخ...كُيدسَّ 

 اف، مشِدؿ...َر االسع الثالثي السديج بحخؼ نحػ: ناِصخ، أحسج، حِ 
 االسع ة، ليذ ؼيو حخؼ زائج، كُيدّسى: ىػ ما تأّلف مغ خسدة أحخؼ أصميّ ساسيّ اسؼ خُ . 4

كُيدّسى  ة، كحخفيغ زائجيغ،أك مغ ثالثة أحخؼ أصميّ ْزَدؽ، سَفْخَجل...خَ : فَ كػالخساسّي السجّخد 
أك مغ : محسػد، ُمعمِّع، ُمذارؾ...كػاالسع الثالثي السديج بحخفيغ، كىػ كثيخ ككثخة الثالثي 

: َدراِىع، َجعاِفخ، كػالسديج بحخؼ  الّخباعيّ  االسع أربعة أحخؼ أصمية، كحخؼ زائج، كُيدّسى
 ِزلداؿ...

ئجة، كُيدّسى االسع ثالثة أحخؼ أصمية، كثالثة أحخؼ زا: ىػ ما تأّلف مغ جاسيّ اسؼ سُ . 5
الثالثي السديج بثالثة أحخؼ، كىػ كثيخ ككثخة االسع الثالثي السجّخد نحػ: انصالؽ، اجتساع، 

باعي السديج بحخفيغ تِ ُمدتس ع...أك مغ أربعة أحخؼ أصمية، كحخفيغ زائجيغ، كُيدّسى االسع الخُّ
                                                           

، ، 314 – 308، السفرل في عمع العخبية، كالدمخذخؼ، 210-3/181، ك2/228، ك206 -192،204 -1/191، السقتزب يشطخ: السبخد، 1
 2/4، جامع الجركس العخبية، كالغالييشي، 390 – 386، الُكشاش، كاألّيػبّي، 373/ 4، ك345 – 4/343، ك1/191ف، حاشية الرباكابغ الّرّباف، 

، كياقػت، 116 – 114، السعجع السفرل، كاألسسخ، 49 – 46، الرخؼ الكافي، كعبجالغشّي، 220 – 215، 2الشحػ كالرخؼ، كجصل، 5-
بياف في ترخيف األسأحسج حدغ كحيل، ، ك 185 – 180، الرخؼ التعميسي  .28 – 24، بال تاريخ، 6. طساءالّتِ
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كحخؼ زائج، كُيدسَّى االسع نحػ: ُمتجحخج، ُمتفْمِدف، ُمَتَبْعِثخ...أك مغ خسدة أحخؼ أصمّية، 
 الخساسي السديج بحخؼ، كاستخجامو قميٌل، أك نادٌر في يػمشا نحػ: ِمغشاشيذ، كِخشجريذ... 

يّ . 6 كثيخ ككثخة ىػ : ىػ ما تأّلف مغ ثالثة أحخؼ أصمية، كأربعة زائجة، ك اسؼ ُسباعِّ
غفار، استعساؿ، أحخؼ، كالغالب نحػ: است ةالثالثي، كُيدّسى االسع الثالثي السديج بأربع

دّسى االسع الخباعي السديج أحخؼ أصمية، كثالثة أحخؼ زائجة، كيُ  ةاستفتاح...أك مغ أربع
بثالثة أحخؼ، كىػ أقّل استخجامًا مغ الثالثي السديج بأربعة أحخؼ؛ ألّف الفعل الخباعي 

د أقّل مغ الثالثيّ   : اشسئشاف، ِاْحخْنجاـ...نحػ السجخَّ
، كاالسع السجخَّد أصٌل، 1ال يكػف عمى أكثخ مغ سبعة أحخؼ كاالسع في المغة العخبية

د أصل السديج ، ككُثخ استخجاـ االسع الثالثي السجّخد، أك ما تفّخع عشو 2كالسديج فخٌع أؼ السجخَّ
د، أك ما تفّخع عشيسا؛ ألفّ     3.الثالثي خؽيفٌ  أكثخ مغ الخباعي السجّخد، أك الخساسّي السجخَّ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                           
 .5-2/4، جامع الجركس العخبيةيشطخ: الغالييشي،  1
 ، الفكخ دار: عّساف) 1ط السحامي تاجي ىالؿ. كد نْيخ، ىادؼ. د: تح. الترخيف بزخكرؼ  التعخيف شخح إيَّاز، ابغ بجر بغ الحدغيشطخ:  2

1422- 2002) ،42. 
 .24، السخجع الدابق 3
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ثأنؾاع اال خ كالسؤنَّ  سؼ بحدب الجشذ: السحكَّ
 ، كمؤنَّث.خع االسع في المغة العخبية بحدب جشذ ما يجّؿ عميو إلى محكّ ُيقدَ 

 1االسؼ السحّكخ:. 1
ىػ ما دّؿ عمى محّكخ إنداف، أك حيػاف، أك جساد، كُيذاُر إليو باسع اإلشارة )ىحا( 

خ أصل السؤنَّث،  خ...نحػ: أحسج، خالج، ِحراف، َكْبر، ِديظ، ِججار، حَجخ، َقسَ  كاالسُع السحكَّ
؛ كلحلظ لع َيْحتْج إلى عالمٍة ُتسيِّده، كاحتاج السؤنَّث إلى ث فخٌع عشوفالسحّكخ أصٌل، كالسؤنّ 
 عالمٍة ُتسيِّده؛ ألّنو َفخٌع.

 2أنؾاعو: .1. 1
خ الحكيقي.1.1. 1 : ما دّؿ عمى محّكخ إنداف، أك حيػاف، ككانت لو أنثى حؿيؿية السحكَّ
 تصيع التداكَج بيا نحػ: أحسج، دمحم، ُعسخ، ِحراف، َكْبر، ِديظ...يد

ما دّؿ عل محّكخ مغ غيخ اإلنداف، كالحيػاف، كلع تكغ لو أنثى  .السحّكخ السجازي:2. 1.1
 حؿيؿية يتداكج بيا نحػ: باب، َقسخ، قَمع، ِكتاب، حَجخ، باِذْنَجاف، َىَػاء، َكَخـ...

ّكخ اإلنداف؛ ألّف اإلنداف ىػ العاقل؛ ألنو يسمظ عقاًل نحػ: ىػ مح السحّكخ العاقل:.3. 1. 1
 أحسج، دمحم، محسػد، أبػ بْكخ، ُعَسخ، ساِمخ...

خ غيخ العاقل:.4. 1. 1 ىػ محّكخ غيخ اإلنداف؛ ألّنو ال يسمظ عقاًل نحػ: ِحراف،  السحكَّ
 ثْػر، ِديظ، ِججار، ِكتاب، باِذْنجاف، كْػَكب، إكخاـ، تْقِصيع...

فات الدابقة نحػ:فاالسع   السحّكخ قج يجسع بيغ أكثخ مغ صفة مغ الرِّ
خ، حؿيقي، عاقل -  ِحراف: اسع محّكخ، حؿيقي، غيخ عاقل. -                  أحسج: اسع محكَّ
خ، مجازؼ، غيخ عاقل. -  ِكتاب: اسع محكَّ
 3. االسؼ السؤّنث:2

 ِحِه( نحػ: َخِجيجة، فاِشسة، أميشة، ىػ ما دّؿ عمى اسع مؤنَّث، كُيذار إليو باسع اإلشارة )ى   

                                                           
 .267، كعبجالغشّي، الرخؼ الكافي، 1/98جامع الجركس العخبية،  يشطخ: الغالييشي، 1
، 252، (1424/2003 الجيل، دار: بيخكت)1ط. عقيل محسػد سعيج: تح. العخبية عمع في السفرل الدَّمخذخؼ، عسخ بغ محسػديشطخ:  2

 .129، الرخؼ العخبي، كالدامخائّي، 1/98كالغالييشّي، جامع الجركس العخبية، 
، 2الشحػ كالرخؼ ،  كجصل،1/98، جامع الجركس العخبية، كالغالييشي، 307، الكُشاش ، كالسؤّدب،2/429، ، شخح ابغ عقيلغ عقيليشطخ: اب 3

259. 
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 َبَقخة، َعْشَدة، َنْحَمة، شجخة، َثسخة، َنجسة، َشْسذ، َشجاعة، بَخاَعة...
 1ُيقَدع االسع السؤنَّث بحدب داللتو إلى: أنؾاعو:.1. 2
: ىػ ما دّؿ عمى ُأنثى اإلنداف، أك الحيػاف، ككاف ليا االسؼ السؤّنث الحكيقيّ .1.1. 2

 و نحػ: خجيجة، فاشسة، أميشة، حميسة، َنحمة، َبقخة، َنْعجة...محّكخ تتداكج ب
ما دّؿ عمى ُأنثى مغ غيخ اإلنداف، كالحيػاف، كلع يُكغ  . االسؼ السؤّنث السجازي:2.1. 2

ليا محّكخ تتداكج بو أؼ ما دّؿ عمى مؤّنث الشبات، كالجساِد، كاألشياء السعشػّية نحػ: َبَشُجكرة، 
 انة...، َكْحجة، ُحخِّيَّة، َكخامة، أمَ ْسذ، َشجاعةَشجخة، كرقة، نجسة، شَ 

ىػ ما دّؿ عمى أنثى حؿيؿية مغ اإلنداف، أك الحيػاف،  . االسؼ السؤّنث السعشؾّي:3. 1. 2
ِىْشج، دْعج،  نحػ: ُسعاد، زْيشب، ثكليذ في آخخه عالمُة تأنيث أؼ لفُطو محّكخ، كمعشاه مؤنّ 

...فيحه األسساء تجّؿ عمى أنثى حؿيؿية، كال تشتيي ْدِخيغ، فاِتغ، نِ اح )اسع امخأة(بَ س، َص خَ فَ 
 بعالمة تأنيث.

ث المفغي:.4. 1. 2 خ االسؼ السؤنَّ ، كفي آخخه عالمُة تأنيث أؼ لفطو ما دّؿ عمى محكَّ
 مؤّنث، كمعشاه محّكخ نحػ: شْمحة، َحْسدة، ُعبْيجة، َحاِرثة، الشَّاِبغة، َمْيَدخة، ِعْكِخمة...

 : ما دّؿ عمى مؤنَّث اإلنداف؛ ألف اإلنداف ىػ العاقل نحػ: لسؤّنث العاقلاالسؼ ا .5. 1. 2
 آِمشة، فاِشسة، خجيجة، أميشة، زْيشب، ُسعاد، َحميسة، فاِتغ، َحاَل...

ما دّؿ عمى مؤّنث الحيػاف، كالّشبات، كالجساد، كغيخ  . االسؼ السؤّنث غيخ العاقل:6. 1. 3
، ةجاعَ َجاجة، شَجخة، ثسخة، ُعْذَبة، شَ خة، َنْحمة، َنسمة، دَ ذلظ؛ ألّنيا ال تسِمظ عقاًل نحػ: بق

 ِكزارة، ِزراعة، شْسذ، َنْجسة... ،، َبَخاَعةةخامَ كَ 
فات الّدابقة نحػ:  كقج يجسع االسع السؤّنث أكثخ مغ ِصفة مغ الرِّ

 فاِشسة: اسع مؤنَّث، حؿيقّي، عاقل. -
 َحسدة: اسع مؤّنث، عاقل، لفطّي. -
 ؤَنث، حؿيقّي، معشػّؼ.زْيشب: اسع م  -
 بَقخة: اسع مؤّنث، حؿيقّي، غيخ عاقل. -
 َشجخة: اسع مؤّنث، مجازؼ، غيخ عاقل. -

                                                           
 .1/98، جامع الجركس العخبية، كالغالييشي، 39 – 38، الكاؼية كالذاؼيةيشطخ: ابغ الحاجب،  1
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 عالمات التأنيث )االسؼ السؤّنث(:.2.2
لّسا كاف السحّكخ أصاًل، كالسؤنَّث فْخعًا عشو، أك مشو، احتاج إلى عالمة في آخخه ُتسيِّده 

التأنيث في آخخ االسع السؤّنث تؤّدؼ كضيفة صخؼّية  مغ االسع السحّكخ، كتجّؿ عميو. فعالمةُ 
 1معشػّية ىي الّجاللة عمى معشى التأنيث، كىحه العالماُت ىي:

ُتكتب في آخخ االسع السؤّنث؛ لمجاللة عمى تأنيثو نحػ:  .التاُء السخبؾطة )ة، ػػة(:1. 2. 2
لسخبػشة تأتي في نياية األسساء كالتاُء ا فاشسة، خجيجة، فاِشسة، أِميخة، نسمة، نْخمة، َبْيزة...

 فقط، كال تأتي في نياية األفعاؿ، كال الحخكؼ.
َثّسَة ُفخكٌؽ ىاّمٌة  الفخؽ بيشيا، كبيؽ التاء السفتؾحة )تػ ، ػػتػ ، ػػت، ت(:.1. 1. 2. 2

 بيشيسا، ىي:
صيا َتِعب، َتْسخ... كفي كس . التاء السفتػحة )السبدػشة( تأتي في أكؿ الكمسة نحػ: َتكُتب،أ

تأتي التاء  بيشسااِلبات...فَتَح، مَتى... كفي آخخىا نحػ: ثَبَت، َصَست، ِبْشت، الصَّ  نحػ:
 .فقط السخبػشة في آخخ الكمسة

االسع نحػ:  ة. تأتي التاء السفتػحة في نياية الفعل نحػ: ثبَت، ماَت، َصَسَت...كفي نيايب
...بيشسا التاء ، ليتَ ػ: ُربَّتَ صْست، بْيت، ِبْشت، شالبات...كفي نياية الحخؼ نح مْػت،

 السخبػشة ال تأتي إاّل في آخخ األسساء.
ٌب، فْتٌح، مْػٌت، ج. تخُد التاء السفتػحة حخفًا أصميًا مغ بشية الكمسة نحػ: َتِعب، فَتح، مات، تعَ 

بْيٌت...أك زائجًا ليذ مغ األحخؼ األصمية لمكمسة نحػ: َتْفَخح، اجَتسَع، ِاْفِتخار...مغ: فِخح، 
 َجَسع، َفَخخ...بيشسا ال تأتي التاء السخبػشة إاّل حخفًا زائجًا.

ت، مْػت، بَ ِعب، فَتح، ثَ غ بشية الكمسة )حخؼ مبشى( نحػ: تَ د. التاء السفتػحة تكػف حخفًا م
كتكػف حخَؼ معشى كتاء الُسزارعة نحػ: َتحىب، تكُتب، تْدأؿ... كتاء التأنيث  مْفتػٌح...

كمسة  لساضي نحػ: قخأْت، جاءْت، حِفطْت، أكَخَمْت... كتكػف الداكشة في نياية الفعل ا
... كتكػف اسسًا مدتِقاّلً بحاتو خبِّ الكعبةِ مدتقّمة بحاتيا، فتكػف حخؼ جخِّ لمقدع نحػ: َتاهلِل، تَ 

 كالتاء الستحّخكة )ُت، َت، ِت( التي تترل بآخخ الفعل الساضي فقط نحػ: سأْلُت، سأْلَت، 
                                                           

د، يديج بغ دمحم. يشطخ:  1 ، 410 – 407، /2/230، (ـ1994 – ق1415 األكقاؼ، كزارة: القاىخة) عزيسة لخالقا عبج: تح. السقتزب السبخِّ
ّباف307، الكُشاش كالسؤدب، ، 2الشحػ كالّرخؼ، كجصل، 1/99، جامع الجركس العخبية، كالغالييشي، 137 -133/ 4، ، حاشية الرباف، كابغ الرَّ

 . 277 – 269، الرخؼ الكافي، كعبجالغشي، 260
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 ُتدتخَجـ التاء السخبػشة إاّل حخفًا... بيشسا ال سَأْلِت...
راؿ بالحخؼ الحؼ يأتي بعجه مغ حيُث الِكتابة، تّ فإذا كاف الحخؼ الحؼ قبميا يقبل اال

ًا بالحخؼ كتابيّ  قبل االّتراؿَ ُكِتبت )ػة( نحػ: حِميسة، َخجيجة، َنسمة، َبْيَزة... كإذا كاف ال يَ 
 ..َسِعيجة، شجخة.الحؼ بعجه، ُكِتَبت )ة( نحػ: 

 1معاني التاء السخبؾطة: .2. 1. 2. 2
 ة ِعّجة إلى جانب معشى التأنيث، كىحه بػشة معاني صخؼيّ في الحؿيقة تؤّدؼ التاء السخ 

 السعاني ىي:
خ: َشجخة، نْسل: نسمة، جَ خ: بقخة، شَ قَ ؛ لتسييده عغ الجسع نحػ: بَ الجاللة عمى الؾاحج السفخد. أ

الرخؼية، السعشػية في نياية مفخد أسساء  ةتؤدؼ ىحه الػضيفك كَرؽ: كرقة، بخُتقاؿ: ُبخُتقاَلة...
 الجشذ الجسعي.

: كذلظ إذا جاءت في نياية الّرفات الخاّصة بالسحكخ نحػ قػلظ: معشى السبالغة تؾكيج. ب
امٌة، كرّحالة... اـٌ، كرّحاٌؿ...فالتاء ٌؽ، كعاّلـٌ، كَفيَّ كاألصل: صادِ  أحسُج صاِدقٌة، كعاّلمٌة، كَفيَّ

جؽ، كالِعمع، كالفْيع، كالخَّْحل السشدػبة إلى ػشةالسخب ؛ لمجاللة عمى السبالغة في كثخة معاني الرِّ
امة،  أحسج، كتػكيجىا. . ففي: عاّلمة، َفيَّ كالتػكيج ىشا يكػف تػكيجًا لسعشى السْجح، أك الحـّ

مة... اَدٌة...تػكيج السبالغة في السجح، كفي: َكحَّاَبٌة، َنّساَمةٌ  سالَّ ّـِ.  ، َفدَّ تػكيج السبالغة في الحَّ
يغ  كقمشا: تػكيج معشى السباَلغة، كلع نُقل السبالغة؛ ألّف معشى السباَلغة مػجػٌد في ىحه الرِّ

 الّرخؼية في األصل دكف زيادة التاء في آخخىا؛ ألّنيا ِصيغ مبالغة في األصل.
إذا  كالخأؼُ  ّحاٌؿ...، ؼُيقاؿ: رجٌل عاّلـٌ، كنّداٌب، كرَ 2كقج تِخد ىحه الّرفات بجكف تاء

 ، أكردىا بال تاء مخبػشة.غة أؼ تقميل ندبة السجح أك الحـّ معشى السبال أراد الستكمِّع تقميلَ 
 : رجٌل عاّلمٌة، أقػػ، كأعمى، كأكثخ مغ السجح في: رجٌل عاّلـٌ، كالحـّ في: رجٌل سجح فيلفا

ـّ في: رجٌل َنّساـٌ...  َنّسامٌة، أقػػ، كأعمى، كأكثخ مغ الّح
 تؤّدؼ ىحا السعشى إذا كردت في نياية الّرفات الخاّصة بالسؤنَّث نحػ: حائس، : السبالغة .ج

                                                           
السفرل في عمع ، كالدمخذخّؼ، 180 – 176/ 1السحّكخ كالسؤنَّث، كابغ األنبارّؼ، 408 -2/407، األصػؿ في الشحػلدّخاج، . يشطخ: ابغ ا 1

خؼ، كجصل، 1/100، جامع الجركس العخبية، كالغالييشي، 96 – 79، الترخيف شخح التَّعخيف بزخكرؼ ، كابغ إياز،254، العخبية ، 2الشحػ كالرَّ
261 – 262. 

 .1/121، السحّكخ كالسؤّنثابغ األنبارؼ،  . يشطخ: 2
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، كسْمسى ُمخِضع، شاِلق، حاِمل...فإذا ِزيجت التاء السخبػشة في آخخىا نحػ: ليمى حائزةٌ 
س دّلت التاء السخبػشة عمى السبالغة في حيْ  ُمْخِضعٌة، كسْمػػ شاِلقٌة، كَميدػُف حاِممٌة...

ليمى، كإرضاع َسْمسى، كشالِؽ َسْمػػ، كحْسِل َمْيدػف. كالسبالغة تعشي كثخة كقػع الحجث مغ 
 صاحبو أك عمى صاحبو. كالفخؽ بيغ:

 ليمى حائس: َحْيُزيا شبيعّي، معيػد، ال غخابَة ؼيو. -
 كبيغ:

 يا غيخ شبيعّي، كغيخ معيػد، فيػ كثيخ.ليمى حائزٌة: حْيُز  -
 ككحلظ بيغ:

يَّتو، سْمَسى مُ  - ْخِضع: حِميُبيا شبيعّي، كإْرضاُعيا شبيعّي، كالَحميُب في ثْجِييا ال غخابة في كسِّ
 كإرضاُعيا يكػف لصفل كاحج.

 كبيغ:
ت التاء السخبػشة عمى أّف حميَبيا غديٌخ، غيُخ معيػد في أمثاليا، كأّنيا َسْمسى ُمْخِضَعٌة: دلَّ  -

 ُتْخِضع أكثخ مغ شفل. 
 ىحه الػضيفة في نياية السرادر التي ُحِحؼ حخؼ مشيا نحػ: : ُتؤّدؼعؾيضالتّ  .د
: ِاْسِتفااد: ِاسِتفادة...فالتاء السخبػشة في )ِعجة( تفادَ َكَعَج: َكْعج: ِعجة، أقاـ: إقااـ: إقامة، ِاسْ  -

ِتفادة( ِعػض عغ األلف )َكْعج( كفي )إقامة، كاسْ  ِعػض مغ الػاك السححكفة مغ السرجر
كتكػف ِعػضًا عغ الحخؼ الثالث مغ بعس  قااـ، كاْسِتفااد(.يغ )إالسرجر  السححكفة مغ

 كاألصل: َشَفَػ، ُلَغَػ، َسَشَػ...  األسساء الثالثية نحػ: َشفة، ُلَغة، َسَشة...
: تؤّدؼ ىحا السعشى إذا جاءت في آخخ األسساء السؤنثة الخالية في األصل تؾكيج التأنيث. ق

 .مغ: ُسعاد، َزيشب، أمل.. َأَممَة...شبة، مغ عالمة التأنيث نحػ: ُسعادة، َزيْ 
جَسع بإضافة تاء مخبػشة فقط في الّرفات التي تُ  كذلظ في اللة عمى معشى الجسع:. الجَّ ك

جسع التكديخ  نياية مفخدىا نحػ: َبّقاؿ: بّقالة، َخّياؿ: َخّياَلة، ُكػفّي: ُكػِؼّية... أك في نياية
زاة، الخَّاعي: الخُّعاة، الَحامي: الُحساة، القاِتل: الحؼ مفخده صفة لمسحكخ نحػ: القاضي: قُ 

 الَقَتَمة...



دعليد.                 المعاني الصَّرفيَّة                                                باكير ُمحمَّ

23 
 

 1:)ا، ى( . األلف المّيشة2. 2. 2
 ىي ألف تخد في نياية األسساء؛ لمجاللة عمى تأنيثيا، كتأتي في آخخ السؤّنث الحؿيقي 

َحْمػػ، كفي آخخ السؤنث السجازؼ نحػ:  َحى...سْمَسى، سْمػػ، ُسْعجػ، ُىجػ، ُض  نحػ: لَيمى،
 ...، الَعراَبْمَػػ، ُمْدَتْذَفى

 كليذ كلُّ اسع في آخخه أِلف لّيشة يكػُف مؤّنثًا نحػ: فتى، َمْذَفى، َمْقَيى، ُمْشَتَجػ،
 َمتَّى، ِعيَدى، ُمػَسى...

كاالسُع الحؼ يشتيي بألف لّيشة قج يكػُف محّكخًا تارًة، كمؤّنثًا تارة ُأخخػ، كذلظ بحدب 
)ُضحى( إذا قرجنا بو كقت الّزحى، أك سّسْيشا بو محّكخًا، فيػ محّكخ،  معشاه، كداللتو نحػ:

 كإذا سّسيشا بو ُأنثى، فيػ مؤنَّث.
 2.األلف السسجكدة:3. 2. 2

ىي أِلف زائجة قبل الحخؼ األخيخ مغ االسع السؤنث تأتي بعجىا ىسدة، كىي تأتي في 
... كفي آخخ السؤّنث المفطي نحػ: الحؿيقي نحػ: َىشاء، َسشاء، َؼْيحاء، َعْمياءآخخ السؤنث 

فات  كفي آخخ السؤنث السجازؼ نحػ: صحخاء، بيجاء، سساء... زكخّياء... كفي آخخ الرِّ
 ْخجاء، نْجالء، َشْيساء، َعْفخاء...خاء، عَ قْ خاء، شَ سْ حَ  :السؤنَّثة نحػ

)اسع كليذ كّل اسع يشتيي بيسدة قبميا ألف زائجة لمسّج يكػف اسسًا مؤّنثًا نحػ: عالء 
ئب(، َفَزاء، ِانِتساء...  رجل(، ِبشاء، ُعػاء) صػت الحِّ

خًا إذا ُسسِّي محكّ  كقج يكػف االسع السسجكد السؤّنث في األصل نحػ: َسساء، صحخاء...
شاء، ِعل اسسًا لخجل، كيكػف االسع السسجكد السحّكخ في األصل نحػ: ثَ بو السحّكخ أؼ جُ 
 ي بو السؤّنث أؼ ُجِعل اسسًا لفتاة، أك امخأة.مؤّنثًا إذا ُسسِّ  َفَزاء، ِاْنِتساء...

 في نحػ: ُأْخت، ِبْشت... التاء السفتؾحة.4. 2. 2
كشة الػسط اكفي الػاقع ال ُيسكغ أف تكػف التاء السفتػحة في نياية األسساء الثالثية الد
خة نحػ: بَ  ْيت، ، زَ ْيتعالمة لمتأنيث؛ لػجػد أسساء كثيخة بيحه الريغة الرخؼية، لكّشيا محكَّ

 ْقت...ْػت، َصْست، كَ مَ 

                                                           
 .133 – 1321، الرخؼ العخبي، كالدامخائي، 1/99، كالغالييشي، جامع الجركس العخبية، 2/410يشطخ: ابغ الدخاج، األصػؿ في الشحػ،  1
 ، 411 – 2/410، األصػؿ في الشحػيشطخ: ابغ الّدّخاج،   2
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في نياية جسع السؤّنث الدالع فقط نحػ: الُسدِمسات،  األلف كالتاء السبدؾطة.5. 2. 2
 الّرادقات، شجخات... 

كيجب االنتباه إلى كجػد جسػع تكديخ تشتيي باأللف كالتاء السبدػشة نحػ: أكقات، 
دػشة في نيايتيا عالمة تأنيث مع أّنيا ... ليدت األلف كالتاء السب، أصػات، َأْقَػاتأْبيات

جسع: كْقت،  ...أْصػاتك ، ، كَأْقَػاتمؤنثة؛ إْذ ُيقاؿ في اإلشارة إلييا: ىحه أكقات، كأبيات
كىحا يكػف غالبًا في جسع  فاأللف زائجة؛ لمجسع، كالتاء أصمية. ...، كَصْػتكبْيت، كُقػت

 َبْيت، َكْقت، َفْػت، َصْست، َصْػت...األسساء الثالثية الداكشة الػسط، غيخ العاقمة نحػ: 
كُتػجج جسػع تكديخ تشتيي باأللف، كالتاء السبدػشة، كترمح لمسحكخ كالسؤّنث، كال 

... فاأللف زائجة لمجسع، كالتاء أصمية مغ تتكػف األلف، كالتاء عالمة التأنيث نحػ: أمػات
  لسؤّنث.بشية الكمسة، ؼُيقاؿ: ىؤالء أمػات... لجسع العاقل السحّكخ، كا

2 .2 .6. ) في نياية الزسائخ السشفرمة، كالسترمة نحػ:  الشؾف السذّجدة، السفتؾحة )فَّ
، ُىغَّ  ، لَ أنُتغَّ ، إّياُىغَّ ، أَ ، إيَّاُكغَّ ، كتاُبُيغَّ ... كىحه الشػف ىي عالمة تأنيث؛ لمجاللةُكغَّ  شجاُرُىغَّ

 عمى ُىّغ، إّياكّغ، إيَّاىّغ...( إاّل  ،قاؿ لغيخ العاقل )أنُتغَّ عمى جسع اإلناث العاقالت. فال يُ 
...إاّل إذا أردت تذبيو العاقل بغيخ سبيل السجاز، فال يجػز: أنُتّغ بقخاٌت، كُىّغ شجخاتٌ 

 العاقل، أك بالعكذ.
( لمجاللة عمى أّف السذار إليو مؤنث نحػ: ىحؼ الياء في اسؼ اإلشارة )ىحي.7. 2. 2

 (...امخأة  ٌذ، كىحؼ انِتراٌر )اسعكىحؼ شسْ زيشب، 
)ىا( الغائب نحػ:  كالّزسيخ السترلِت، أنُتّغ، ِىَي، ُىّغ( )أن الزسائخ السشفرمة.8. 2. 2
 ا، ِكتاُبيا، بيُتيا...ليَ 
 عالمات تأنيث الفعل:.3. 2

ألسساء، لعمى تأنيث الفعل مع أّف التأنيث يحدغ ىشا أف نحكخ العالمات التي تجّؿ 
الجسمة دكف االسع، دخمو التأنيث مغ االسع أؼ لعالقتو في لكغ لّسا كاف الفعل ال َيشتِطع في 

 ، كىحه العالمات ىي: التخكيب مع االسع السؤّنث
ُف ، كتجرُس خجيجةُ . تاء السزارعة في أّكؿ الفعل السزارع نحػ: َتحىب فاشسةُ أ ، كُتشطِّ

 أسساُء...
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َخَحْت، َنَجَحْت، . تاء التأنيث الداكشة الخاّصة باالّتراؿ بآخخ الفعل الساضي نحػ: شب
 كَقَفْت، ِاْنتقمْت...

ْجَف... كآخخ . نػف الشدػة )َف( التي تترل بآخخ الفعل الساضي نحػ: فتْحَغ، ندْلَغ، ِاْستفَ ج
ّكْجَف، يْدَتعسْمَغ... كآخخ فعل األمخ نحػ: ِاْىجْأَف، َأْقِبْمَغ، أعْجَف، يتنحػ: ُيدا الفعل السزارع

 ِاْستِخْحَغ...
جيَغ، ُتذاركيَغ... خخُ حيغ، تَ السخاشبة التي تترل بالفعل السزارع نحػ: َتفتَ  . ياء السؤنثةد
كي، َناِصخؼ، ِاْجِمدي...بفعل األمخ نحػ: تَ ك   سدَّ

 نحػ: لِظ، كال يفػُتشا أف نحكخ أّف الكدخة ُتعّج عالمة تأنيث أيزًا مع كاؼ الخصاب
فعل الساضي نحػ: ذىْبِت، التاء الستحخكة السكدػرة في آخخ ال عسّيارُتِظ...كم معِظ،

  ِاْشتَخْيِت، سكْشِت... 
 كندتصيع القػؿ: إّف عالمات التأنيث ُتقَدع بحدب شبيعتيا )صيغتيا( الرخؼية إلى: 

 )ىا( الغائب.ك  ىي، ىّغ، ىحؼ، نػف الشِّدػة )َف(نحػ: أنِت، أنتّغ،  أ. أسساء
(عة، كنكتاء السزارَ  )ْت( نحػ: تاء التأنيث الداكشة ب. أحخؼ كالتاء  ػف اإلناث العاِقالت )فَّ

السخبػشة، كاأللف المّيشة، كألف التأنيث السسجكدة، كاأللف كالتاء )ات( في نياية جسع السؤنث 
 الدالع.

 : كىي الكدخة.ج. حخكات
كفي الحؿيقة ىحه العالمات؛ لتسييد السحّكخ مغ السؤنث قج تكػف ُمتِعبة لجارس المغة 

ّمسيا مغ غيخ العخب. فيي ليدت حرخّية في بعس الحاالت كسا العخبية، أك مغ أراد أف يتع
 ىػ الحاؿ مع األلف الميشة، كاأللف السسجكدة. 

ِمغ أعقِج السذاكل في المغة العخبية لع  فقج كرد في كتاب التصػر الشحػؼ: "التحكيخُ 
ت؛ لسعخفة . كفي الػاقع العسمّي ال يحتاج اإلنداف إلى ىحه العالما1يا"يدتصع السدتذخقػف حمَّ 

ىا؛ ألّنو يتعّمع ذلظ جالسحّكخ، كالسؤّنث، كال يحتاُج في الحياة اليػمّية إلى دراستيا، كِحفع قػاع
 بالسسارسة، كالّدساع، كالتَّقميج.

                                                           
ر عبجالتَّػَّاب، 1  .113، الشَّحػؼ  التصػُّ
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فات السؤنثة: .4. 2  1الرِّّ
تمحق عالمة التأنيث آخخ الّرفات السحكخة؛ لجعميا مؤنثة نحػ: شػيل: شػيمة، 

 ْخجاء...ة، أحسخ: حسخاء، أعخج: عَ جسيل: جسيمة، أميغ: أميش
ال تحتاج إلى فس، حاِمل، ُمخِضع... فات الخاّصة بالسؤنث نحػ: شاِلق، حائِ أّما الرِّ 

راصيا بالسؤنث أغشاىا عغ عالمة التأنيث. كيجػز أف تعالمة تأنيث في آخخىا؛ ألّف اخ
الرفة، كليذ لمجاللة تمحقيا التاء السخبػشة في آخخىا؛ لمجاللة عمى معشى السبالغة في ىحه 

ثشا عغ ذلظ في ِفقخة معاني التاء السخبػشة نحػ: شاِلقة، حاِئزة، عمى معشى التأنيث، كتحجَّ 
 حائزة، ُمْخِضعة...

فات تأتي بمفع كاحج )محّكخ( لمسحّكخ، كالسؤّنث، فال تجػز  كُىشاؾ ِصيٌغ صخؼّية لمرِّ
 أف تمحقيا عالمة تأنيث في آخخىا، كىي:

يل أ.   ، كجشاٌح كديٌخ، كشجخٌة كِديٌخ...ٌل جخيٌح، كامخأةٌ مخيٌس : رجف عِّ
 ُيػٌر، كَشْخبٌة َشُيػر...َصِبيٌّ َأُكػٌؿ، كَفتاٌة َأُكػٌؿ، كماٌء شَ  ب. ف ُعؾؿ:

ْفع اؿ: رٌس ِمْقجاـٌ، كفارسٌة ِمقَجاـٌ، كشاِعٌخ ِمْقَػاٌؿ، افك أْحَسُج ِمْعصاٌر، كخِجيجُة ِمْعصاٌر،  ج. مِّ
 ...كشاِعَخة ِمْقَػاؿٌ 

يل ْفعِّ  ِمْعِصيٌخ، كخجيجُة ِمْعِصيٌخ... : أْحسجُ د. مِّ
السخبػشة، كانت لسعشى السبالغة، أك لتػكيج معشى السبالغة  ت في آخخىا التاءُ ءكإذا جا

 اللي بيغ:ال لسعشى التأنيث نحػ: جخيحة، أكػلة، ِمعصاٌر، ِمعِصيٌخ...فالفخؽ السعشػّؼ، الجَّ 
 كبيغ: فقج يكػف قمياًل أك كثيخًا.، يا عادؼّ امخأٌة جخيح: جْخحُ  -
 كالفخؽ بيغ: امخأٌة جخيحٌة: ُجخحيا كثيٌخ. -
عمى كػٌؿ، كِمعصاٌر: ىي كثيخة األكل، كالِعصخ عمى سبيل السبالغة، كالخخكج تاٌة أَ فَ  -

فتيغ.  كبيغ: السألػؼ في ىاتيغ الرِّ
فتيغ، : ىي تأكل كثيخًا، كتتعّصخ كثيخًا خالةٌ ، كِمْعصار ةٌ فتاٌة َأُكػل - ؼ السألػؼ في ىاتيغ الرِّ

ظُّ ؼيوكذلظ  ج ال يشبغي الذَّ  .  ، فالتاء لتػكيج معشى السبالغة فييسامؤكَّ
                                                           

 القاسع أبػ، 252، كالدمخذخّؼ، السفرل في عمع العخبية، 121 – 1/119، كابغ األنبارّؼ، السحكخ كالسؤنث، 2/230يشطخ: السبّخد، السقتزب،  1
ب،  – 260، 2الشحػ كالرخؼ، كجصل، 79، (ـ2004 - ىػ1425 ، البذائخ دار: دمذق) 1ط. الّزامغ الّرالح حاتع: تح. الترخيف دقائق السؤدِّ

 .270 – 269، الرخؼ الكافي، كعبجالغشّي، 137، شحا العُْخؼكالحسالكّؼ،  ،261
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 أنؾاع االسؼ بحدب حخفو األخيخ
 ُيقَدُع االسُع بحدب حخفو األخيخ خسدة أقداـ )أنػاع( ىي:

، فاشسة، : أحسج، َسَسخكػىػ االسع الحؼ يشتيي بحخؼ صحيح  1:االسؼ الّرحيح اآلخخ .1
 ْػز، ِعَشٌب، ِمفتاٌح... كُسسِّي بيحا االسع؛ ألّنو يشتيي بحخؼ صحيح.أَمل، باِسع، َسعيج، لَ 

ْبو صحيح اآلخخ: .2 ىػ االسع الحؼ يشتيي بحخؼ ِعّمة )كاك، أك ياء( مدبػٍؽ  2االسؼ شِّ
... فمّسا ، َعمَنْحٌػ، َضْبٌي، َسْعٌي، َىْجٌؼ، َحْبٌػ، َشْجٌػ. ُكْخسيٌّ بحخؼ ساكغ نحػ: َدْلٌػ،  ، َشِجيٌّ يٌّ

حيح الرَّ  الِعّمة بحخؼ ساكغ، أمكغ ُضيػر الحخكة عميو، كبيحا أْشَبَو االسعَ  ُسِبق حخؼُ 
( ىػ )ُكخسْيٌي، كعمْيٌي،  لُ اآلخخ. فأْص  ، كَشِجيٌّ ، كعميٌّ َشِجْيٌي( فالحخؼ الداكغ الحؼ ك )ُكخسيٌّ

 ، كالتي ُأدِغست ؼيو.سبق الياء في آخخ االسع ىػ الياء الداكشة التي قبمو
صحيح اآلخخ؛ ألّنو يشتيي بحخؼ عّمة، كُسسِّي ِشبو صحيح اآلخخ؛ لطيػر  فمع ُيدعَّ 

 الحخكة عميو كطيػرىا فػؽ الحخؼ الرحيح.
  3. االسؼ السقرؾر:3

، مدبػقة بحخؼ مفتػح نحػ: الَعَرا، الفَتى، الُيَجػالسع الحؼ يشتيي بألف ىػ ا
 ى، ِذْكَخػ...َعْصذَ  َحْمَػػ، َسْمَسى، ُحْبَمى،

 نؾع األلف في نياية االسؼ السقرؾر: .1. 3
 تكػف األلف في نياية االسع السقرػر:

... أك مشقمبة عغ ياء ، كُربا: َرَبػَ مغ بشية الكمسة مشقمبة عغ كاك نحػ: َعَرا: َعَرػَ  أصميةأ. 
 نحػ: َفَتى: َفَتَي، ُىجػ: ُىَجَؼ...

                                                           
، شحا العخؼ، كالحسالكّؼ، 147، الرخؼ التعميسي، كياقػت، 101، التصبيق الرخفي، كالخاجحي، 1/102، جامع الجركس العخبيةيشطخ: الغالييشي،  1

 . 137، الرخؼ العخبي، كالدامخائّي، 142
 .147، الرخؼ التعميسي، كياقػت، 1/102، امع الجركس العخبيةجيشطخ: الغالييشي،  2
ّخاج، 88 – 3/79 السقتزب،يشطخ: السبّخد،  3 . تح: بػؿ بػرنمو ) كتاب السقرػر كالسسجكد، أبػ العّباس بغ كالد، 2/415، األصػؿ، كابغ الدَّ

الكاؼية ، كابغ الحاجب، 276، 256، في عمع العخبية السفرل، كالدمخذخّؼ، 163،125-162، 135، ،3(، 1900بخيصانيا: مصبعة ِليِجف، 
عبية، بال تاريخ(،  متغ األلؽية، ودمحم بغ عبجهللا بغ مالظ، 80، كالذاؼية ، 82 – 1/80، شخح ابغ عقيل، كابغ عقيل، 51)بيخكت: السكتبة الذَّ

يشّية، تح: د. ع مشطػمة السقرػر كالسسجكد.، كابغ جابخ األنجلدي،  375، الكُشاشكالسؤدب،   – 1419مي حديغ الَبػَّاب )الطَّاىخ: مكتبة الثقافة الجِّ
، 101، كالخاجحي، التصبيق الرخفي،1/102، جامع الجركس العخبية، كالغالييشي، 154 – 4/149 حاشية الّربّاف،، كابغ الّرّباف، 4(، 2000

  137، الرخؼ العخبي، كالدامخائّي، 150كياقػت، الرخؼ التعميسي، 
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ْمَػػ: حَمَػ، ِذْكَخػ: َذَكَخ، ِمع، حَ ى: سَ لمكمسة نحػ: سْمسَ ليدت مغ األحخؼ األصمية  زائجة ب.
 َبَل، َعْصَذى: َعِصر...ُحْبَمى: حَ 

كاأللف في نياية األسساء األعجسية نحػ: ُمػَسى، ِعيَدى، ِكْدَخػ، أصميا غيخ معخكؼ ج. 
 ...َمّتى، ُتخِكَيا، ُسػِرَيا، َفخندا، ُسِػيْدخا

أك فػؽ ثالثي نحػ:  نحػ: الَعَرا، الفَتى، ُىَجػ... كاالسع السقرػر قج يكػف ثالثّياً 
 َسْمسى، سْمَػػ، َبْمَػػ، َحْمَػػ، ُحْبَمى، ِذْكخػ، َعْصذى، ُسْؿَيا...

فإذا كاف االسع السقرػر ثالثيًا، كانت األلف في آخخه أصمية مشقمبة عغ كاك نحػ: 
 اْلَفَتى: اْلَفَتي، ُىَجػ: َىَجَؼ...، َرَنا)اسع فتاة(: َرنَػ، َحال )اسع فتاة(: َحَمػَ َعَرا: َعرَػ، 

ؽ الثالثي إف كانت أصمية أك كشخيقة معخفة أصل األلف في آخخ االسع السقرػر فػ 
فعمو الساضي الثالثي الحؼ ُأِخح مشو، فإف كاف يشتيي بحخؼ ِعّمة، كانت  بِحكخ زائجة تكػف 

ا: دَنا، َمْذفى: َشَفى، مْقيى: ْنيَ ة نحػ: ُسؿَيا: َسَقى، دُ األلف في آخخ االسع السقرػر أصميّ 
كإف كاف فعمو الساضي الثالثي يشتيي بحخؼ صحيح، كانت األلف في آخخه زائجة  ...َقَيا

 نحػ: َسْمَسى: َسِمَع، ِذْكخػ: َذكَخ، َعْصَذى: َعِصَر...
 كتابة األلف في آخخ االسؼ السقرؾر: .2. 3

ا األلف السسجكدة ) ا ( كاأللف ُتكَتب األلف في نياية االسع السقرػر بذكميغ، ىس   
 :آخخ ُتكتب مسجكدة فيك  دسَّى في اإلمالء األلف المّيشة.السقرػرة ) ػ( كتُ 

 نحػ: َعَرا: َعَرػ، َرَنا: َرَنَػ، حاَل: َحَمػ... اً االسع الثالثي إذا كاف أصميا كاك أ. 
كاْسُتْثِشيْت مغ ىحه  ا...َنَػايَ : َمخاَيا، ُدْنَيا، َىَجاَيا، كػ ت بياءاالسع فػؽ الثالثي إذا ُسِبق ب.

اسع العَمع )َيْحَيى( لتسييده مغ الفعل السزارع )َيْحَيا( كاسع العمع كػالقاعجة بعُس األسساء 
فة لتسييده مغ مجسػعة الشجـػ التي تُ )ُثخيَّى(  دّسى )الثُّخّيا( كاسع العمع )َريَّى( لتسييده مغ الرِّ

التسييد بيغ السعاني، كالجالالت السختمفة  سساء. فالغايةُ ككلُّ اسع يجخؼ مجخػ ىحه األ )ريَّا(
خؼية الُستذاِبية. يغ الرَّ  لمرِّ

 ؛ لقزايا صخؼّية معقَّجة نحكخىا في بحث اإلعالؿ بالقمب.مسجكدةً  في ىحا السػضع ككتُبػىا   
شّحت عغ ىحه ا، َفَخْنَدا... ك ا، ُسػِرَيا، ُمػِسيَقا، ِإيصاِليَ األسساء األعجسية نحػ: ُتْخِكيَ ج. 

 ب مقرػرة في آخخ:كُتكتَ  ِكدَخػ، ُمػسى، ِعيَدى، َمتَّى. القاعجة األسساء األعجسية اآلتية:
 أ. االسع الثَّالثي إذا كاف أصُميا ياء نحػ: َفَتى: َفَتي، ُىَجػ: ُىَجَؼ...
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 ...ب. االسع فػؽ الّثالثي نحػ: َمْقَيى، َسْمَػػ، َسْمَسى، َحْمَػػ، َعْصَذى، ُمْدَتْذَفى
 قخاءة األلف في آخخ االسؼ السقرؾر: .3. 3

إذا كاف االسُع السقرػر معخفة، ُقِخئت األلف في آخخه، كُلِفَطْت نحػ: اْلَعَرا، اْلفَتى، ُىجػ    
 )اسع فتاة(، َحاَل )اسع فتاة(، الَسْقَيى، ُمرَصفى )اسع رجل(...

ابة أْؼ ال ُتكَتب، كال ُتمَفع، كاأللف كإذا كاف نِكخة، ُحِحفت األلُف مغ آخخه في المفع، كالكت   
التي تكػف في آخخه ىي ألُف التشػيغ ال ألُف االسع نحػ: َعَرًا، ُىَجًػ، َفَتًى، َمْقَيًى، 
ُمْدَتْذَفًى... فإذا قخْأنا )َعَرًا( انتقْمشا في المفع مغ الّراد إلى التشػيغ مباشخة دكف لفِع األلف 

ف فييسا بل نشتقل في قخاءة )ِكتابًا( مغ الباء إلى لفشحغ ال نمفع األكقخاءتشا )ِكتابًا، كَمْشِداَلً( 
 التشػيغ مباشخة، كفي قخاءة )َمْشِداَلً( مغ الالـ إلى التشػيغ مباشخة. 

     1. االسؼ السشقؾص:4
ىػ االسع الحؼ َيْشتِيي بياء أصمّية مدبػقة بحخؼ مكدػر نحػ: القاضي، الّخاعي، الّجاِعي،    

 لُسْيَتِجؼ، الُسْرَصِفي، الُسَشاِدؼ...الغاِزؼ، ا
 قخاءة ياء االسؼ السشقؾص: .1. 4

، ُقِخئت ياؤه، كُلِفطت دكف أف تطيخ عميو حخكتا الّزّسة، فإذا كاف االسع السشقػص معخفةً    
كالكدخة نحػ: القاِضي، الخَّاِعي، الُسَشاِدؼ، الُسحاِمي، الّداِعي... بيشسا َتْطَيخ عميو حخكة 

 كُتْمفُع؛ ِلِخّفِتيا نحػ: القاضَي، الّخاِعَي، الُسَشاِدَؼ... الفتحة،
كإذا كاف االسع السشقػص نكخة مخفػعًا، أك مجخكرًا، ُحِحفت الياُء مغ آخخه لفطًا، كِكتابة،    

كُعػِّضت بتشػيغ ُيدّسى تشػيغ الِعػض، كضيفُتو الِؿياـ مقاـ الياء السححكفة، كالّجاللة عمييا 
 ُمْيَتٍج، ُمْدَتْدِقي: ُمْدتْدٍق... ، راِعي: راٍع، ُمْيَتِجؼ:نحػ: قاضي: قاضٍ 

الكتابة،  كالكتابة، كضيخت الفتحة عمييا فيكإذا كاف نكخة مشرػبًا، بِقيت ياؤه في المفع،    
 كالمفع؛ ألف الفتحة حخكة خؽيفة نحػ: قِاِضيًا، داِعيًا، راِعيًا، ُمشاِديًا، ُمْيَتِجَيًا، ُمْدتْدِؿَيًا...

 2االسؼ السسجكد: .5

                                                           
، كعبجالغشّي، 101، كالخاجحي، التصبيق الرخفي، 1/108، كالغالييشي، جامع الجركس العخبية، 82 – 1/80بغ عقيل، شخح ابغ عقيل، يشطخ: ا 1

 .142، شحا العخؼ، كالحسالكّؼ، 148، كياقػت، الرخؼ التعميسي، 288الرخؼ الكافي، 
، كابغ كاّلد، 195- 1/194، السحّكخ كالسؤّنث، كابغ األنبارّؼ، 2/415، ػاألصػؿ في الشح، كابغ الدخاج، 88 – 3/79، السقتزب يشطخ: السبخد، 2

ل في عمع العخبية، كالدمخذخؼ، 135، 3، كتاب السقرػر كالسسجكد ، شخح ابغ عقيل، كابغ عقيل، 80، الكاؼية كالذاؼية، كابغ الحاجب، 257، السفرَّ
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 ىػ االسع الحؼ يشتيي بيسدة قبميا ألف زائجة لمسّج )مجِّ الّرػت أثشاء الِقخاءة( نحػ: ُقّخاء،    
اء، َسساء، َفَزاء، ِبشاء، ِسقاء، َص مَ   ْحَخاء، َبْيَجاء، َحسخاء، عْخجاء...ذَّ

ا كاف أ، َبْيَجأ، َحْسَخأ، َعْخَجأ... فمسَّ أ، ِسَقأ، َصْحخَ أ، َسَسأ، َفَزأ، ِبشَ َء، َمذَّ كاألصل فييا: ُقخَّ    
يغة الّرخؼية، ؼيو ُصُعػبة، ِزيَجت األلف قبميا؛ لسجِّ صػت الستكّمع؛  الّشصق باليسدة بيحه الرِّ

 ِلتْدِييِل ُنْصِقو بيا. 
ألّف  يػ ليذ اسسًا مسجكدًا نحػ )َماء(بيسدة مدبػقة بألف ليدت زائجة، ف فإذا انتيى االسعُ    
 في بحث اإلبجاؿ.شاكلو َػأ( كسشتيدت زائجة بل أصمية ُمبَجلة مغ الػاك، كاألصل )مَ ل ألَفو

 نؾع اليسدة في آخخ االسؼ السسجكد: .1. 5
 االسع السسجكد: تكػف اليسدة في آخخ   
اء، َبَخاء...أ.   أصمّية نحػ: ُقخَّاء، َكضَّ

 ُذَكاك: َنَساء، َنَساك: َزاء،فَ  َفَزاك: َسَساء،َسَساك: مشقمبة عغ حخؼ ِعّمة كاٍك نحػ: ب. 
اؼ: ِسَقاء، ِسَقاؼ: ِبشاء، ِبشاؼ: أك ياء نحػ:ُذَكاء... اء، َمذَّ  ِإَناء... إَناؼ: ِكعاء، اؼ:ِكعَ  َمذَّ

 ْيَزاء، َعْػَراء... زائجة لمتأنيث نحػ: َصْحَخاء، َبْيَجاء، َحْسَخاء، َعْخَجاء، بَ  .ج
السسجكد تكػف بحكخ فعمو الثالثي الساضي، فإذا نػع اليسدة في آخخ االسع  ةكشخيقة معخف   

اء: َكُضَؤ، َبَخاء: َبخُ : َقخَ ء، كانت اليسدة أصمّية نحػ: ُقّخاانتيى بيسدة ؤ... كإذا انتيى أ، َكضَّ
َسَساك: َسَسا: َسَسػ، َنَساء: َنَساك:  :مشقمبة عغ حخؼ ِعّمة نحػ: َسَساءة، كانت اليسدة بحخؼ ِعمَّ 

َي، َي، َمّذاء: َمّذاؼ: َمَذى: َمذَ اء: ِبَشاؼ: َبَشى: َبَشَي، ِسَقاء: ِسَقاؼ: َسَقى: َسقَ َنَسا: َنَسَػ، ِبشَ 
 ، ِكَعاء: ِكَعاؼ: َكَعى: َكَعَي...إناء: إَناؼ: َأَنى: أَنيَ 

ة، كإذا انتيى آخخ فعمو الثالثي الساضي بحخؼ صحيح أؼ لع يشتِو بيسدة، كال حخؼ ِعمَّ    
َنْجاَلء: ث نحػ: َصحخاء: صحخ، بْيَزاء: َبُيَس، َعْخَجاء: َعُخَج، كانت اليسدة زائجة لمتأني

  ، َخْخساء: َخُخس...َنُجل، َشسَّاء: َشعَّ 
 
 

                                                                                                                                                    
بّافبغ الّرّباف، ، كا4، مشطػمة السقرػر كالسسجكد، كاألنجلدّي، 436 – 435/ 2 ، جامع الجركس العخبية، كالغالييشي، 149 – 4/144، حاشية الرَّ
الرخؼ ، كعبجالغشّي، 140، شحا العُخؼ، كالحسالكّؼ، 155، الرخؼ التعميسي،  كياقػت، 101، التصبيق الرخفي، كالخَّاجحي، 1106 – 1/105

 . 142 – 139، الرخؼ العخبي، كالدامخائي، 291 – 290، الكافي
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 عخفةُ كالس   كخةُ االسؼ الشَّ 
 و َتقديع آخخ، ىػ التشكيخ كالتعخيف. كنبجأ باالسع الشكخة.لالسع مغ حيُث داللتُ 

 :االسؼ الشكخة. 1
لتو )كعيفت .1.1  و السعشؾية(:تعخيفو، كدال

د، كغيخ معخكؼ، فسعشاه شائع  ىػ االسعُ         الحؼ يُجّؿ عمى شيء )ُمدسًَّى( غيخ محجَّ
ـّ يْذَسل كّل فخد مغ أفخاد االسع الحؼ ُأْشِمق عميو   كَلج، شخيق، َشجخة، بْيت، َحِجيَقة... 1:كػعا

ياؽ، كالَسقاـ،  بحدبكالحؿيقة أّف الشِكخة ال تجّؿ دائسًا عمى العسـػ بل ذلظ َيختمف  الدِّ
قػلظ ألبيظ: اْشَتخْيُت ِكتابًا، كىػ يخػ الِكتاب في يِجؾ، فأنت ال تقرج أّؼ كج الستكمِّع كقْر 

ـُ أخخجَ  الشكخة )ِكتابًا( مغ معشى العسـػ  االسعَ  كتاب بل تقرج الكتاب الحؼ في يجؾ. فالسقا
ُسؾال   ا أْرس  إِّنّ قػُلو تعالى: "إلى معشى الخرػص، كالتحجيج. كمشو  ا  ْمشا إِّل ْيُكؼ ر  س  م ْيُكْؼ ك  جا  ع  اىِّ ش 

بِّْيال  " ا  ك  اُه أ ْخح  ْحن  ُسؾال  ف أ خ  ْؾُف الخَّ ى فِّْخع  ُسؾال  * ف ع ر  ْؾف  ر  ا إل ى فِّْخع  ْمش  فاالسع )رسػاًل( كرد  أْرس 
محّسٌج مختيغ بريغة الشكخة، لكغ معشاه معخفة، ُمعيَّغ، معخكؼ، فالسقرػد بػ )رسػاًل( األّكؿ 

 عميو الّرالُة، كالّدالـ، كالسقرػد بػ )َرسػاًل( الثاني ُمػسى عميو الّدالـ.
 2أغخاض التشكيخ: .2. 1

ؼ االسعُ   كضائف معشػية كثيخة تختمف بحدب قرج الستكمع نحكخ مشيا: الشكخةُ  ُيؤدِّ
د الؾاحج ... فالستكّمع نحػ: ىحه شجخة، كقخأُت ِكتابًا، كفي القاعة شالبٌ  أ. الجاللة عمى السفخ 

في مثل ىحه الجسل يقرج بالشكخة الجاللة عمى عجد كاحج ال غيخ، كال يقرج التعسيع، كعجـَ 
التعييغ، فالقرج: ىحه شجخة كاحجة ال أكثخ، كقخأُت كتابًا ال ِكتابيغ أك ثالثة... كفي القاعة 

ة لمستمّقي ال شالٌب كاحج ال أكثخ. كقج يكػف معشى التعسيع، كعجـ التعييغ مػجػدًا بالشدب
و، كال مػضػعو، كال إلى أّؼ الستكمِّع إذا كاف الستمقِّي ال يعخؼ مثاًل عشػاف الكتاب الحؼ قخأتَ 

يشتسي، فقج يكػف كتاب أدب، أك حداب، أك تاريخ... ككحلظ في: في القاعة شالٌب،  ِعمعٍ 
عسيع، كعجـ فإذا كاف الستمقي ال يعخؼ الصالب الػاحج السػجػد في القاعة، كاف معشى الت

 التحجيج مػجػدًا إلى جانب الجاللة عمى العجد كاحج.
                                                           

، الكُشَاش، كالسؤّدب، 1/86، شخح ابغ عقيلكابغ عقيل، ، 37، الكاؼية كالذاؼية، كابغ الحاجب، 1/148، األصػؿ في الشحػيشطخ: ابغ الدخاج،  1
ّباف، 300  .1/179، حاشية الّربّاف، كابغ الرَّ

 .40 – 1/38، معاني الشحػيشطخ: الدامخائّي،  2
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الستكّمع  : يكػف معشى التعسيع حاِضخًا ال َمَحالة؛ ألفّ الجاللة عمى كّل أفخاد الجشذ. ب
سل غيخه نحػ: ال شجخَة في الّرحخاء، كال خائَغ بيششا...فأنت تشفي يقرجه، كالسقاـ ال يحتَ 

ال تشفي كجػد شجخة كاحجة مغ نػع معّيغ مغ األشجار، كجػد كّل شجخة في الرحخاء، ك 
 كتشفي كجػد أّؼ خائغ بيشكع عمى التعسيع، كالذسػؿ.

: كذلظ إذا كاف معشاه مفَخدًا، معخكفًا، لكّغ الستكّمع ُيخيج بو . الجاللة عمى معشى التعغيؼج
كالشكخة )يػـٌ( في قػلو  التعطيع، كالتفخيع؛ ِلبثِّ الَييبة، كاإلعجاب، كالّجىذة في نفذ الستمقِّي

لِّػ  ي ْؾـٌ تعالى: " لِّػ  ذ  اُس كذ  ْجُسْؾٌع ل ُو الشَّ ْذُيْؾدٌ  م  فالسقرػد بو يـػ الؿيامة، فيػ  1"ي ْؾـٌ م 
د، معخكؼ؛ لكّشو ُنكِّخ؛ لغخض تعطيسو، ؼيكػف أثخه أقػػ، كأعسق في نفذ الستمقِّي.  محجَّ

ؿ : كذلظ إذا أراد معشاه معخكفًا، محجَّ . الّتيؾيلد دًا؛ لكّغ الستكمِّع يقرج بتشكيخ صيغتو أف ُييػِّ
                             معشاه في نفذ الستمقي، كنطخه، كمشو الشكخة )يػمًا( في قػلو تعالى: 

ةٌ " اع  ف  ا ش  ْشي  ُل مِّ ا  كال  ُيْقب  ْيئ  ْفٍذ ش  ْؽ ن  ْفٌذ ع  ا  ال  ت ْجدِّْي ن  شْ  ك اتَُّقْؾا ي ْؾم  ُح مِّ ْجٌؿ ك ال  كال ُيْؤخ  ا ع   ُىْؼ ي 
ُخكف   د؛ فُشكِّخ؛ لغخ  2"ُيْشر  تيػيل معشاه،  ضفالسقرػد بو يـػ الؿيامة، كىػ معخكؼ، كمحجَّ

 كأحجاثو في نفذ الستمقي؛ لخدعو.
 .كاألغخاض الدابقة لمتسثيل ال لمحرخ

 3لشكخة:اعالمات االسؼ  .3. 1
 ىحه العالمات ىي:العالمات التي ُيسكغ أْف تجّؿ عميو، ك  ُس لالسع الشكخة بع

نحػ: كتاٌب، قمسًا، بيٍت... إاّل إذا كاف ىحا االسُع اسَع عمٍع  نكخةٌ  مشّػفٍ  اسعٍ  كلُّ  التشؾيؽ:. أ
 يقبل التشػيغ نحػ: محّسٌج، خاِلجًا، سامٍخ...

كّل اسع يقبل أف تجخل عميو )اؿ( التعخيف في أّكلو، ىػ نكخة نحػ:  قبؾؿ )اؿ( التعخيف:ب. 
، كتاب: الِكتاب، باب: الباب، جسيل: الجسيل... إاّل إذا كاف اسع عمع نحػ: سفيشة: الّدفيشة

ج، أحسج: األحسج، عّباس: العّباس، حارث: الحارث: كليج: الػليج، َيديج: اْليديج... دمحم: السحسَّ 
 ّخؼ بػ )اؿ(.عكسشتحجث عغ ىحا في االسع السعخفة الس

                                                           
 .103سػرة ىػد:  1
 .48سػرة البقخة.  2
 .300، الكُشاش ، كالسؤدب،1/86، شخح ابغ عقيل، كابغ عقيل، 1/148، األصػؿ في الشحػيشطخ: ابغ الّدّخاج،  3
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ّب(، ىػ اسع نكخة؛ ألّف )ُرّب( تختّز كّل اسع يقبل أف تجخل عميو )رُ  قبؾؿ )ُرّب(:ج. 
بالجخػؿ عمى األسساء الشكخة؛ لمجاللة عمى كثخة االسع الحؼ جاء بعجىا، أك ِقّمتو، كيكػف 

 االسع الشكخة الحؼ بعجىا مجخكرًا نحػ: َلْيَخة: ُرّب ليخٍة، ِاْمَخأة: ُربَّ اْمخأٍة، َسْصخ: ُربَّ َسْصٍخ...
اسع يقبل دخػؿ )َكْع( الخبخية عميو، ىػ اسٌع نكخة؛ ألّف )َكْع( كّل قبؾؿ )ك ْؼ( الخبخّية:  د.

ة عمى كثختيا، كيكػف االسع لالشكخات؛ لمجال الخبخّية مثل )ُرّب( تختّز بالجخػؿ عمى األسساء
 : ُسػؽ: َكْع ُسػٍؽ، دْرس: َكْع َدْرٍس، جامعة: َكْع جاِمعٍة...كػالشكخة الحؼ يأتي بعجىا مجخكرًا 

 لّشكخة:أنؾاع ا .4. 1
 لالسع الشكخة أنػاع، ىي:

كىػ كثيخ ال ُيحَرى أؼ يقبل أف يتحّػؿ مغ الشكخة إلى  اسؼ نكخة يقبل التعخيف:. 1. 4. 1
مجرسة: الَسجرسة، باِئع: الباِئع، ُخَزار:  :كػعخيف في أكلو السعخفة بقبػلو )اؿ( التَّ 

 أكساِئُق، َسخيٌع: يا َسِخْيُع... ئٌق: يا: شاِلٌب: يا شاِلُب، ساكػزار... أك قبػلو أداة الّشجاء الخُ 
 : قمٌع: قمُع الّصالب، بيٌت: بيُت خاِلٍج، ِحراٌف: ِحراُف ىحا...كػقبػلو اإلضافة إلى اسع معخفة 

نحػ )َمْغ، َما( الشِكختيغ، ك )ما( التعجبّية  ، كىػ قميلاسؼ نكخة ال يقبل التعخيف. 2. 4. 1
 َؿ ُعسَخ!...! كما أْعجَ نحػ: ما أْسَخَع الغَداؿَ 

ْحزة )خالِّرة(اسؼ . 3. 4. 1 السعشى، كذلظ إذا ُقِرج  أؼ نكخة مئة بالسئة مغ حيثُ  نكِّخة م 
نحػ: ال شجخَة في الرحخاِء، كال  معمػمة تجّؿ عميو أْؼ ال ُتػَجج أّيةُ  بسعشاه العسـػ الخالز

 سسكَة في البئخ، كلع أزْر جديخًة...
ة:اسؼ . 4. 4. 1 كخة التي تتػّفخ لجػ الستكمِّع، كالستمّقي معمػمة أك أكثخ ىي الش نكخة مخترَّ

، َسخيٌع، كرجٌل  عشيا، فيي الشكخة السػصػفة برفة أك أكثخ نحػ: ِكتاٌب ُمِفيٌج، كِحراٌف َقػؼٌّ
.... فحِ  الرفة )مفيٌج( أخخَج الشكخة )ِكتاب( عغ التشكيخ الخالز؛ ألّف  خُ كْ أِميٌغ، ُمخِمٌز، كِفيٌّ

الشكخة )ِحراف( عغ  فتيغ )قػّؼ، سخيع( أخخجَ ؼ معمػمة عشو، كذكخ الرِّ الستمقي صار يعخ 
التشكيخ الخالز؛ ألّف الستمقي صار يعخؼ معمػمتيغ عشو... أك ىي الشكخة الُسزافة إلى نكخة 

ِكتاب( إلى الشكخة )أَدب( ُب أدٍب، كبيُت َكَخـٍ، كُعرُّ ُعْرُفػٍر، فإضافة الشكخة )اأخخػ نحػ: ِكت
لتشكيخ الخالز؛ ألّف الستمقي صار يعخؼ معمػمة عشو، ىي أّنو مغ جشذ أخخجو عغ ا

 ...األدب، فمع يعج غامزًا تساماً 
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 :االسؼ السعخفة. 2
لتو )كعيفتو السعشؾية(: .1. 2  تعخيفو كدال

د، معّيغ، معخكؼ.ىػ االسع الحؼ يجّؿ عمى شْيء  فالسقرػد بو  1)ُمدسًَّى( محجَّ
ُة، ُتخِكيا، أحسُج، فاشسُة، محسّ  2الشكخة نحػ: التخريز ال التعسيع، فيػ عكذ ٌج، حَمُب، مكَّ

 ، يا فاِرُس...حا، اّلحؼ، أنَت، الِحراُف، ثْػُب خاِلجٍ ىَ 
و معشاه، كداللتُ  لكغْ  ،تكػف صيغتو الّرخؼية معخفة أّف االسع قج إلى كيجب االنتباه

ْسَخُع مغ البقخِة... فػ )الباب، نحػ: الباُب ُيرَشُع مغ الخذِب، كالِحراُف أَ  ، كالتشكيخالعسػـُ 
الخذب، الحراف، البقخة...( مغ حيث الريغُة الرخؼية معارؼ؛ ألّنيا مبجكءة بػ )اؿ( 

معشاىا عاٌـّ، نِكخة؛ ألّف السقرػد ليذ  ي ىي مغ عالمات تعخيف االسع، لكغْ التعخيف الت
دًا، كال ِحرانًا كاحجًا، مُ بابًا كاحجًا محّجداً  دًا، كال بقخة ُمحّجدة بل السقرػد: ، كال خذبًا محجَّ حجَّ

كّل باب معخكؼ، كغيخ معخكؼ، حاضخ في مقاـ الكالـ، أك غيخ حاضخ، ككّل خذب 
معخكؼ، أك غيخ معخكؼ، ككّل حراف معخكؼ، أك غيخ معخكؼ، حاِضخ في مقاـ الكالـ 

 أك غيخ حاضخ.
 أنؾاع السعخفة:. 2. 2

 3السعخفة، ىي: تحكخ كتب الشحػ، كالّرخؼ سبعة أنػاع لالسع
 د. االسع السػصػؿ.    ج. الّزسيخ.       )اؿ(.ب. السعّخؼ بػ            أ. اسع العمع.

 ز. السعّخؼ بالّشجاء.    ك. السَزاؼ إلى معخفة.       ق. اسع اإلشارة.
ل القػؿ فييا جسيعًا.أُ كس  فرِّ

 
 
 
 

                                                           
ىب، كابغ ىذاـ، 294، الكُشَاش، كالسؤدب، 1/118، شخح ابغ عقيليشطخ: ابغ عقيل،   1 ، جامع الجركس العخبية، كالغالييشي، 138، شخح شحكر الحَّ
 .1/40، الشحػمعاني ، كالدامخائّي، 1/109
بّاف، كابغ الّرّباف، 37، الكاؼية كالذاؼيةيشطخ: ابغ الحاجب،  2  .183 – 179، حاشية الرَّ
ّباف، 37، الكاؼية كالذاؼية، كابغ الحاجب، 1/149، األصػؿ في الشحػيشطخ: ابغ الّدّخاج،  3  .183 – 1/179، حاشية الرباف، كابغ الرَّ
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 اسُؼ الع م ؼ
 . تعخيفو، كداللتُو )كعيفتو السعشؾّية(:1

 1سٌع معخفة يجّؿ عمى شيء )ُمدسَّى( مخرػص، ُمعّيغ؛ ِلتسييده مغ غيخه نحػ:ىػ ا
 ق عمى:ا، َحَمب، َعْشَتاب... كُيصمَ ا، ُسػِريَ أحسج، خجيجة، ُتخِكيَ 

 هللُا. أ. اإللو:
 ِجبخاِئيل، ِميكاِئيل، إْسخاِفيل... ب. السالئكة:

يغ، آِمشة، خَ ج. اإلنداف  ِجيجة، َفاِشسة...: أحسج، خاِلج، محّسج، صالح الجِّ
يظاف  : إْبِميذ، ِخْشِدب...د. الذَّ

ؿ ك   ، ِفَمْدصيغ، ُلْبشاف، الَيَسغ، ِمْرخ...ا: ُتخِكَيا، ُسػِريَ ق. الجُّ
 ّساف، الُقْجس،ْشتاب، َحَمب، القاِىخة، مّكة، الَسِجيشة، عَ عَ  ِكمِّذ، أْنَقخا، ِدمذق، ك. الُسُجف:

 الَعَؿَبة...
 ...2اِريغ، َكْفخَغاف، َشَساِرؽ، إْيْكَجهْ سَّ المة، شَ الدَّ  ز. الُقخ ى:

يظات:  األْشَمِدي، الياِدؼ، اْلِيْشِجؼ... ح. الُسحِّ
ط، األْسػد، األْحسخ... ط. البِّحار:  الستػسِّ

 الُفَخات، ِدْجمة، الشِّيل، اْلَعاِصي، َبَخَدػ... ي. األنيار:
ْبع الخاِلي، الشََّقب... ؾ. الّرحارى:  الجديخة، الخُّ

باؿ:ؿ. ا يخ، َبْخَصا... لجِّ  ُأُحج، ُشػُركس، قاِسُيػف، الذَّ
 ...، َمُعػنة: بْجرـ. اآلبار

 ْػر، ِحخاء...ثَ  ف. الُكيؾؼ:
عارِّؾ  َشْق قْمَعة...جَ  ذؼ قار، ْخُمػؾ،ؽ، اليَ ْشجَ : َبْجر، ُأُحج، الخَ س. الس 

 ل، ُعصاِرد، بُمػُتػ...: ُزحَ ع. الك ؾاكِّب
ُيؾر، كالدّ  ؾاتؼ. األّياـ، كالذُّ : الّدبت، األَحج...كاُنػُف الّثاني، ُشَباط، آَذار، َنْيداف...عاـ ش 

 ...2021، عاـ 2020، عاـ 2019
                                                           

بّاف، كابغ الّرّباف، 138، شخح شحكر الحىب، كابغ ىذاـ، 294، الكُشاش، كالسؤدب، 1/118، شخح ابغ عقيل. يشطخ: ابغ عقيل،  1 ، حاشية الرَّ
 .1/109، جامع الجركس العخبية،  كالغالييشي، 1/211
ػرّية، ككالية ِكمِّذ  2  لتُّخكّية.ا Kilisأسساء ُقخػ ُمَتجاِكرة َشَساؿ ُسػِريا ُمتاِخسة لُحجكد ُتخِكيا بيغ مجيشة أْعَداز الدُّ
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ي ِحراَنظَ  أفْ ك :ص. الحيؾاف  كِقّصَتظ )ُكْػُكػ( كَدجاجتظ ) ُسػُسػ()صْقخ( ككمبظ ُتدسِّ
 ...)ُلْػُلػ(

اـ، ِبالد الّخاِفَجيغ، كادِ ؽ. إقمِّيؼ ُجْغخ افِّي  الشِّيل، ِباَلد األََناُضػؿ... ؼ: ِبالد الذِّ
كأسساء الِػزارات،  كيجخُل تحت اسع العمع عشاكيُغ الُكُتب، كالقرائج، كالّجركس،

الّذػارع، ك كالجاِمعات، كالَسذاِريع، كالسؤّسدات، كالسؤَتَسخات، كالُسعاَىجات،  جارس،كالسَ 
ؽ...  ميَّده ِمغ غيِخه، كُعخؼ بو.شيء حسَل اسسًا خاّصًا  ككلُّ  كالّجكاكيغ، كَمخاِكد التدػُّ

 1:. أنؾاعو2
 :ُيقَدُع اسُع العمع إلى   

خز.. اسؼ العم ؼ الذخري1. 2 كغيُخ  : كىػ خاّص باإلنداف؛ ألّف اإلنداف ىػ الذَّ
ـّ ُعسخ، الّشابغة...  قاؿ لو: شخزاإلنداف مغ الكائشات ال يُ  نحػ: أحسج، فاشسة، أبػ خالج، أ

 .في جشذ اإلنداف ز آخخكالغاية مشو تسييد شخز مغ شخ
ْشدي:2. 2 عيَّغ مغ الكائشات، ؼيرمح ىػ الحؼ ُيصَمق عمى أفخاد جشذ مُ  . اسؼ العم ؼ الجِّ

لكلِّ فخٍد مغ أفخاده نحػ: ُثعالة: اسع عمع لجشذ الثَّعالب، فيػ ال ُيصمق عمى ثعمب كاحج بل 
ئاب، فيػ لتسييد جشذ ال عمى كلِّ ثعمب، فكلُّ ثعمٍب ُيقاؿ لو: ُثعاَلة. ثعالب مغ جشذ الحِّ
ل القػؿ ؼيو بعجَ    العمع الذخرّي. كالِكالب، كغيخىسا. كسُشفرِّ

 .كالفائجة مشو تسييد جشذ مغ جشذ ال فخد مغ فخٍد آخخ مغ أبشاء جشدو
عجا الّشػعيغ الدابقيغ، كيذسل أسساء  ػى خري، كغيخ الجشدي:. اسؼ العمؼ غيخ الذَّ 3. 2

ا، ُسػِرَيا، : ُتخكيَ كػ شداً كالسحيصات... ألّنيا ليدت شخرًا، كال جِ  السالئكة، كالجّغ، كالُبمجاف،
 الُفَخات...  

  2 أربعة أنػاع، ىي: ول: بحدب داللتو الّذخري أنؾاع االسؼ العمؼ .4. 2
صَمق عمى اإلنداف بعج ِكالدتو مغ ِقَبل َكليِّ أْمخه نحػ: أحسج، خاِلج، ىػ االسع الحؼ يُ  أ. اسؼ:

 ، ُعَسخ، َسْمَسى، أْسساء...فاِشسة، باِكيخ
                                                           

،  كالغالييشي، 221 – 1/211،حاشية الّربّاف، كابغ الّرّباف، 294، ، الكُشَاش، كالسؤّدب129 – 1/118، شخح ابغ عقيل. يشطخ: ابغ عقيل،  1
 75 - 1/74، معاني الشحػ، كالدامخائي، 113 – 1/110، جامع الجركس العخبية

 9 ، السفّرل في عمع العخبية،، كالدمخذخؼ 150 – 1/149، األصػؿ في الشحػالدّخاج،  ، كابغ38 – 4/20، ك1/173، السقتزب يشطخ: السبخد، 2
،  كالغالييشي، 221 – 1/211، حاشية الّربّاف، كابغ الّرّباف، 294، الكُشَاش ، كالسؤدب،129 – 1/118، شخح ابغ عقيل، كابغ عقيل، 14 –

 .68 – 1/67، شحػمعاني ال، كالدامخائي، 113 – 1/110، جامع الجركس العخبية
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خز الحؼ يبجأ ب. الُكْشية: ( كُيدتعَسل كثيخًا في ُسػرَيا نحػ: أبػ  اسُع الذَّ ـّ بػ )أبػ( أك )أ
ـّ أمحسّ  ـّ َعِمّي...حج، أبػ عْبجك، أبػ خاِلج، أ   َسج، أ

ب: و نحػ: األَ  ج. المَّق  نا دمحم جيّ ِميغ؛ لسجح سىػ ما ُيْصَمق عمى اإلنداف ُبػيَة مجحو، أك ذمِّ
ّجيق؛ لسجح سّيجنا أبي بكخ، كذك  صّمى هللا عميو، كسّمع، كالفاركؽ؛ لسجح سّيِجنا ُعَسخ، كالرِّ

كالّخشيج؛ لسجح الخميفة العّباسي ىاركف، كالفخزدؽ؛ لحـّ الذاعخ  الشُّػريغ؛ ِلسجح سّيجنا ُعثساف،
ذخز ال يخػ جيجًا: عُخج: األعخج، كلِ األمػّؼ السذيػر؛ ِلِغمع كجِيو، كقػِلشا لذخز يَ 

 األعسى؛ ِلحّمو بعجـ االنتباه، كقػلشا لمحؼ ال ُيحِدغ تجبيخ األمػر: األحسق؛ ِلحّمو...
أفخاد العائمة نحػ: أحسج  ىي اسُع العائمة التي يشتدب إلييا الذخز، كَتذسل كلَّ  د. الشِّدبة:

متو، كنحػ: فاِشسة الُسحّسج، فالشدبة ىي )الُسحّسج( كىي ليدت خاّصة بأحسج بل بكّل عائ
 سعيج، فالشدبة ىي: سعيج، كىي ليدت خاّصة بفاشسة بل بكّل أفخاد أسختيا.

فاالسع، كالُكشية، كالّمقب خاّصة بذخز كاحج؛ ِلتسييده عغ بؿية األشخاص بيشسا 
 الشدبة خاّصة بالعائمة؛ لتسييدىا عغ العائالت اأُلخخػ.

دبة، ي البيئة الدػرية بيغ الُكشية، كالشِّ الَشاُس مغ متعّمسيغ، كغيخىع ف كيخِمط اليػـَ 
ظ؟ كما ُكشيُتظ؟ يقرجكف بيا الشِّدبة مع أّنو ؼُيدّسػف الشِّدبَة ُكشية، ؼيدألػف الذخز: ما اسسُ 
خرّية: الشِّدبة. بل إّف بعزيع بات يخِمط اليػـَ، كىػ يعير  مكتػب في الُيػّية )الِبصاقة( الذَّ

ب، ؼُيصِمق عمى الشدبة لؿبًا، ؼيدأؿ: ما لؿُبظ؟ كىػ ُيخيج: ما دبة، كالمَّقَ في ُتخكيا بيغ الشِّ 
ِندبُتظ؟ حّتى إّف الِبصاقة الّذخرّية ) ِكْسِمظ الالجىء( السسشػحة ليع مغ ِقَبل دائخة اليجخة في 

خكّية مكتػب عمييا: المَّقب، كالسقرػد: الشِّْدبة أْؼ اسع العائمة. كلعّل ىحا مغ الجسيػرّية التُّ 
ريغ في المغة لبيئة المغػّية العخبّية، كمغ إِ ُبعِج عغ اتأثيخ ال سشاد التخجسة لغيخ الستخرِّ

راً العخبية إاّل إذا عَجْدنا ذلظ تغيُّخاً  عذػائّيًا حجث دكف َقرٍج عمى ألدشة َمغ  ُلغػّياً  ، كتصػُّ
 َيجيمػف قػاعج المغة العخبية.

أبػ عبجهللا الفاركؽ عسخ بغ يا في شخز كاحج نحػ: الدابقة كمُّ  كقج تجتسع األنػاعُ 
دبة: الخّصاب، الخّصاب، فالكشية ىي: أبػ عبجهللا، كالمقب: الفاركؽ، كاالسع: ُعَسخ، كالشِّ 

اِلح،  كنحػ: أبػ خالج دمحم الّراِلح األعخج، فالكشية ىي: أبػ خاِلج، كاالسع: دمحم، كالشدبة: الرَّ
 كالمقب: األعخج.
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يغتِّ أنؾاع اسؼ العمؼ الّذخري بح .5. 2 خفية، كأصمِّو المُّ دب صِّ  غؾي:و الرَّ
دة، ىي: السع العمع بحدب  1ِصيغتو الّرخؼية، كأْصِمو المغػؼ أنػاع متعجِّ

د  : ىػ ما كاف كمسة كاِحجة نحػ: أحسج، فاِشسة، َسمسى، ىاِشع، ساِمخ...أ. اسؼ عمؼ ُمفخ 
مؼ مخكَّ   : ما تأّلف مغ كمستيغ أك أكثخ، فيتأّلف مغ:بب. اسؼ ع 

 نحػ: عبُجهللا، صالُح الّجيغ، عبُج الّخحسغ...زاؼ، كُمزاؼ إليو . مُ 1
سُذ ُمذِخقٌة.... مبتجأ، كخبخ2  : كأْف ُتدسِّي ابشظ: الحقُّ كاِضح، كُتدسي ابشتظ: الذَّ
ل: .3 ، كُتدّسي ابشتظ: بدَغ القسُخ... كقج كرد عغ  فعل، كفاعِّ كأْف ُتدِسي ابشظ: جاَء الحقُّ

، كاسُع امخأة: َشاَب َقْخناىا.العخُب اسُع رجل: جاَد   الحقُّ
، كُتدسِّي ابشتَظ: ُتِحبُّ : كأْف ُتدّسي ابشظ: رأػ أحسُج الحقَّ . فعل، كفاعل، كمفعؾؿ بو4

: ذرَّػ َحّبًا أْؼ نثخ الحّب في اليػاء، كاسُع الّذاِعِخ ككرد عغ العخب اسُع رجلٍ  الخيَخ...
خَّ تحت إبِصِو. الجاىمّي السذيػر: تأبََّط شخًَّا أْؼ َكَضعَ   الذَّ

في ُتػؿ، عائذة ُكػؿ...كقج كُثخ استخجامو نحػ: دمحم نػر، فاِشسة بَ  . كمستيؽ مسدكجتيؽ5
سسدكجة باالسع األعجسي )كْيِو( ِؾياسًا سِكغ أْف نعّج مشو األسساء الكقتشا؛ بحثًا عغ التسيُّد. كي

ْيِو، ِنْفَصَػْيِو، سذيػر نحػ: َعْسخكَ عمى االسع األعجسي )ِسيبَػْيِو( كىػ اسع العاِلع الشحػّؼ ال
لكّغ استخجامو يكاُد يكػف معجكمًا في زمششا السّيسا في البيئة الّدػرية، أك في البيئة ، َخاَلػْيوِ 

 الّتخكية التي ُتدّسي باألسساء العخبّية.
ىػ الحؼ ُكِجج في المغة؛ ِليكػف اسسًا لمذخز نحػ:  ل:. اسؼ العمؼ الذخري الُسختج  ج

 .د... كيكاُد يكػُف ناِدراً ُسعا
جج في المغة؛ ِليكػف اسع عمٍع ػ ىػ في األساس لع يُ  . اسؼ العمؼ الّذخرّي السشقؾؿ:د

، فيػ مشقػؿ عغ: خؼّية األساسّية؛ ِلُيدتخجـ اسع عَمٍع شخريٍّ  شخرّي بل ُنِقل مغ خانِتو الرَّ
، أك أسجًا، كُتدّسي ابشتظ: كأْف ُتدّسي ابشظ: َصْخخًا، أك صْقخاً  أ. اسؼ جشذ حيؾاف، أك جساد
 كػكب، أك ُجسانة، أك ُلؤُلؤة...

كأْف ُتدسِّي ابشظ: َصْبخ، كىػ مرجر الفعل: صَبخ، أك إْكخاـ، كىػ مرجر الفعل:  ب. مرجر
 أك إْلياـ، كىػ مرجر لمفعل: َأْكَخـَ، أك ُتدّسي ابشتظ: ِاْنِترار، كىػ مرجر لمفعل: ِاْنَتَرخ، 
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 َأْلَيَع...
فة مُ   َىّساـ )ِصيغة ُمبالغة(ك  محسػد )اسع مفعػؿ(ك  نحػ: خاِلج )اسع فاِعل( ذتّقةج. صِّ

 أْكَخـ )اسع تفزيل(...ك  َسِعيج )صفة مذّبية باسع الفاعل(ك 
رنا )نطخ(: اسع فتاة، كَحاَل: اسع فتاة، ككأف ُتدسي ابشظ: َكتَب، : َشسَّخ، ك نحػ د. فعل ماض

ِديج، َيِعير، َيسػت، ككأف ُتدّسي ابشظ: أحسج، يَ  ك عغ فعل مزارع نحػ:أ... مَّْت كابشتظ: َص 
َيجتيُج، أك َنْدأُؿ، كُتدّسي ابشتظ: تْحىُب، أك ُتداِفخ... أك عغ فعل أمخ كأْف ُتدّسي ابشظ: 

: ِازَرْع: اسٌع لبمجة ْصِبخؼ... كقج كرد عغ العخبا، كُتدّسي ابشتظ: أْقِبمي، أك ِاْجِمْذ، أك تعّقلْ 
 ؛ فيػ اسع عمع مشقػؿ عغ فعل أمخ، لكّشو ليذ شخرًا.في َحْػراف في ُسػِريا

  .نحػ: الال: اسع فتاة، كىػ تكخار لحخؼ الجػاب )ال( ق. حخؼ معشى
 نحػ: َحَدَشْيغ: اسع رجل، كَعَػَضْيغ: اسع رجل... ك. مثّشى
 ، أك َحَدَشات...كأْف ُتدسِّي ابشَظ: ذاىبػف، أك ناِجِحيغ، كُتدسِّي ابشتظ: ساِلَسات ز. جسع

خرّي:. 6. 2  1تشكيخ اسؼ العمؼ الذَّ
إذا ُثشِّي اسع العمع الّذخرّي، أك ُجِسع، صار نكخة مغ حيث السعشى؛ ألّنو ما عاد يجّؿ 
عمى شخز كاحج بعيشو نحػ: محّسج: محّسجاف: محّسجكف، كفاشسة: فاِشستاف: فاِشسات، 

 كُعَسخ: ُعسخاِف: ُعَسخكَف.
ػُؿ )اؿ( التعخيف عميو بشاء عمى جاز دخ كإذا صار نكخة بدبب تثشيتو، أك جسعو،

خؼّية السعخفة نحػ: محّسج: محّسجاِف: السحّسجاِف: ومحّسجكَف:  معشاه الشكخة ال عمى صيغتو الرَّ
 السحسَّجكَف، كفاِشسة: فاِشستاِف، الفاِشستاِف، كفاِشسات: الفاِشسات...

شدي: .7. 2  2اسؼ العم ؼ الجِّ
شذ نحػ: ُثعالة: اسع عمع لجشذ الثعمب، فكّل ثعمب ىػ الحؼ ُيصَمق عمى كّل أفخاد الج

ُـّ  بع، فكلُّ َضْبَعٍة ُيقاُؿ ليا: أ ُـّ عامخ: اسع عمع ُكشية لجشذ الزَّ ُيقاؿ لو: ُثعالة، كنحػ: أ
 َأَسج ُيقاؿ لو: أبػ الحاِرث... لُّ ة لجشذ األَسج، فكُ يعاِمخ، كنحػ: أبػ الَحاِرث: اسع عمع ُكشْ 

في المفع )الريغة الّرخؼية( نكخة في السعشى؛ ألّنو ال ُيصمق  معخفةٌ  فاسُع العمع الجشدي   
 الخرػص.عمى فخد كاحج بعيشو بل عمى كّل أفخاد الجشذ، فيػ يجّؿ عمى العسـػ ال عمى 
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 1كيكػف اسع العمع لإلنداف، كغيخه، ؼيكػف لمعاقل، كغيخ العاقل، ؼيكػف:
 نحػ:  أ. لجساعة األشخاص السذتخكيؽ في شيء كاحج

 ِكْدخػ: اسع عمع لقٌب لكّل َمْغ حكع قـػ الُفْخس. -
 ْقل: اسع عمع لقٌب لكّل َمغ حكع قـػ الّخكـ. ِىخَ  -
كؿ ذات الّشطاـ الَسمكي. -  َمِمظ: اسع عمع لقب لكلِّ َمغ حكع الجُّ
كؿ ذات الشِّطاـ الجسيػرؼ. -  رئيذ: اسع عمع لقب لكّل َمْغ حكع الجُّ

 : نحػ:ب. لمحيؾانات
 : اسع عمع لجشذ الثعمب.ةلَ ُثَعا -
 ّط(.خصل: اسع عمع لجشذ الِيخِّ )القِ األ -

 ج. لمسعاني: نحؾ:
 خَّة.ة: اسع عمع لجشذ الِبّخ )الخيخ(، فكّل خيخ ُيقاُؿ لو: بَ خَّ بَ  -
 اِر.َفَجاِر: اسع عمع لجشذ الُفجػر، فكّل ُفجػر ُيقاؿ لو: َفجَ  -
 ر ُيقاؿ لو: َكْيداف.َكْيَداُف: اسع عمع لجشذ الَغجر، فكّل َغجْ  -
خفية: .1. 7. 2 يغة الرَّ  أنؾاع عمؼ الجشذ مؽ حيث الرِّّ

خؼية ثالثة أنػاع، ىي:ك     يغُة الرَّ  السع عمع الجشذ مغ حيث الرِّ
 ْيداف، َبّخة، َفَجاِر...نحػ: ُثعالة، كَ  أ. اسؼ

ـّ عامخ، أبػ الحارث، أبػ الُحَرْيغ: اسع عمع لجشذ الثعمب،  ب. ُكشية ُـّ َقْذَعع: اسع نحػ: أ أ
 عمع لجشذ السػت...

ب  اسع عمع لجشذ الكْمب، اأَلْسػد: اسع عمع لجشذ الُغخاب... : األخَصل، ُذك الّشاب:كػ ج. ل ق 
 الفخؽ بيؽ اسؼ العمؼ الذخري، كاسؼ العم ؼ الجشدي: .8. 2

 2ُيسكغ مغ خالؿ ما سبق أف نتبّيغ الفخؽ بيشيسا:
 قط بيشسا العمع الجشدي يكػف لإلنداف، كغيخ اإلنداف.أ. العمع الذخرّي يكػف لإلنداف ف

 ب. يجّؿ العمع الّذخري عمى شخز كاحج، فيػ خاّص بيشسا يجّؿ العمع الجشدي عمى أفخاد 
 جساعة، أك جشذ، فيػ عاـّ.
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يخة(: .9. 2  1اسؼ العمؼ في بالغمبة )بالذُّ
بعيشيا دكف غيخىا.  اتيت عمى ُمدسَّ غمبَ  عٍ عمَ  شاَعت في المغة، كاالستعساؿ أسساءُ  

بو، كإْف اشتخؾ ؼيو معو غيخه. كىحا  فإذا سسع السخُء ىحا االسَع، عخؼ ُمدسَّاه، كالسقرػدَ 
مع غمب عمى السجيشة السشّػرة )َيْثِخب( قبل ىجخة ُيدسَّى: اسع العمع بالغمبة نحػ: السجيشة: اسع عَ 

بجهللا بغ عّباس ابغ عّع الخسػؿ دمحم )ص( إلييا، كنحػ: ابغ عّباس غمب عمى الّرحابي ع
)ر( كابغ َمْدعػد غَمب  الخسػؿ )ص(، كابغ ُعسخ غَمب عمى عبِجهللا بغ ُعَسخ بغ الخّصاب

حابي عبجهللا بغ َمدعػد )ر(. فأنت إذا َسِسْعَت اسَع: ابغ ُعَسخ، فأنَت ال تتخيَّل  عمى الرَّ
 الّشاس... فًا بيغشخرًا سػػ الّرحابّي عبجهللا بغ ُعَسخ؛ الشتياره بو ُعخْ 

ف ُنػّضحيا في ىحا السقاـ، اسُع كمغ السدائل الّرخؼية الذائكة، كالُسيّسة التي يجب أ
 كبيغ اسع العمع الجشدي باعتبار أّف كمييسا لمجشذ ال لمفخد. لجشذ، كذلظ لمتفخيق بيشوا

 اسؼ الجشذ: .3
ة، كِجشذ خمق هللُا تعالى الكائشات الحّية، كغيخ الحّية أجشاسًا نحػ جشذ السالئك

حيػانات، خ، كجشذ األنثى، كجشذ الكَ اإلنداف، كجشذ الخجل، كجشذ السخأة، كجشذ الحَّ 
خكؼ، كجشذ الِحسار، كجشذ الشباتات، كجشذ القسح، كجشذ كجشذ الِحراف، كجشذ الخَ 

عيخ، كجشذ الَعَجس، كجشذ الَبَشُجكرة، كجشذ الُفػؿ، كجشذ الساء، كجشذ الَحَجخ...  الذَّ
 :عمى جسيع أفخاد الجشذ الػاحج نحػ اسٌع يجؿّ : فاسؼ الجشذ

 : اسع جشذ لكّل إنداف. فكل فخد يجخل تحت ىحا الشػع ُيقاؿ لو: إنداف.إنداف -
 خ اإلنداف إذا كُبخ. فكّل فخد يجخل تحت ىحا الّشػع ُيقاؿ لو: رجل.: اسع جشذ لحكَ رجل -
راف -  قاؿ لو: ِحراف.: اسع جشذ لمحراف. فكّل فخد يجخل تحت ىحا الّشػع يُ الحِّ
 .: اسع جشذ لمخيخ. فكّل عسل خيخ ُيقاؿ لو: خيخالخيخ -

. ـّ خؼية( مفخد، كمعشاه )داللتو( جسع عا  فاسع الجشذ لفطو )ِصيغتو الرَّ
كيجب االنتباه إلى أّف اسع الجشذ قج ُيخاد بو السفخد الػاحج، ؼيكػف معشاه خاّصًا بُسدسَّى    

داف ذلظ كاحج، كقج ُيخاد بو الجسع، ؼيكػف    كػ: معشاه عاّمًا. كالسقاـ، كقرُج الستكمِّع ُيحجِّ
 إذا كشَت تقِرج حرانًا معّيشًا، ِحرانًا تسمكو مثاًل، كانت داللتو خاصة  :ُأِحبُّ الِحرافَ  -
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 كاف، كانت داللتو عاّمة. اً ت تقرج أنظ ُتِحّب كّل ِحراف، أيّ بحرانظ، كإذا كش
ديغ، أحجُ إذا  :الّرادُؽ خيٌخ مغ الكاِذبِ  - ىسا صجؽ معظ، كشت تقِرج شخريغ محجَّ

ْغ َيْرُجُؽ خيٌخ ِمغ كلِّ ة مخرػصة، كإذا كشَت تقِرج أّف كّل مَ لكحب عميظ، فالجال كاآلخخُ 
خؼية الػاِحجة ُتؤّدؼ كضائف ِسياؾيّ  يغة الرَّ دة، َمْغ َيكِحب، كانت الجاللة عاّمة. فالرِّ ة متعجِّ

 عساليا؛ لمتعبيخ عغ ُمخاده.كُتتيح لمستكمِّع الُسخكنة في است
 1كَيذسُل اسع الجشذ إضافة إلى ما سبق:

؛ ألنيا ُتدتخجـ استخجامًا عامًا، فالزسيخ )أنَت( مثاًل ُيدتعَسل لكّل مخاَشب، أ. الّزسائخ
كالزسيخ )ىي( ُيدتخَجـ لكل  حسج، كأنَت دمحم، كأنَت خالٌج...خ، ؼُيقاؿ: أنَت أمفخد، محكَّ 

 ؼُيقاؿ: ىي فاشسة، كىي خجيجة، كىي أميشة...غائب، مفخد، مؤّنث، 
؛ ألّنيا ُتدتخَجـ استخجامًا عاّمًا، فاسع اإلشارة )ىحا( مثاًل ُيذاُر بو إلى كّل ب. أسساء اإلشارة

مفخد، محّكخ عاقل، كغيخ عاقل، ؼُيقاؿ: ىحا أحسج، كىحا ُعسخ، كىحا ِحراٌف، كىحا ِججاٌر... 
ّل مفخد، مؤنث عاقل، كغيخ عاقل نحػ: ىحه أسساء، كىحه كاسع اإلشارة )ىحه( ُيذار بو إلى ك

 سْمسى، كىحه َنْحَمٌة، كىحه َبَقخٌة، كىحه شجخة، كىحه ِفْكخٌة...
؛ ألنيا ُتدتخجـ استخجامًا عاّمًا، فاالسع السػصػؿ )اّلحؼ( ُيدتخجـ ج. األسساء السؾصؾلة

خ العاقل، كغيخه، ؼُيقاؿ: أحسُج الحؼ، كَسعيجٌ  اّلحؼ، كالِحراُف اّلحؼ، كالقَسخ  لمسفخد، السحكَّ
 اّلحؼ... كاالسع السػصػؿ )التي( ُيدتخجـ لمسفخد، السؤنَّث العاقل، كغيخه، ؼُيقاؿ: فاشسة التي، 

جاعة اّلتي...ك   ُلْبشى اّلتي، كالبقخة اّلتي، كالذجخة التي، كالذَّ
خط  .د. أسساء الذَّ

ًا، فاسع االستفياـ )أْيَغ( مثاًل ُيدأؿ بو ؛ ألّنيا ُتدتخجـ استخجامًا عامّ ق. أسساء االستفياـ
عغ كلِّ مكاف، ؼُيقاؿ: أيَغ الجامعُة؟ كأيغ السدِجج؟ كأيَغ الَبْحُخ؟ كأيَغ َتْدُكغ؟... كاسع 

الُة؟ كمتى الجَّ  ْرس؟ كمتى الُسباَراُة؟ االستفياـ )مَتى( ُيْدأؿ بو عغ كلِّ زَماف، ؼُيقاؿ: متى الرَّ
فُخ؟ كمتى نأكلُ  ـُ؟ كمتى اْجَتسْعشا؟...كمتى الدَّ  2؟ كمتى نشا
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أّف عمع الجشذ ال يقبل دخػؿ )اؿ(  1:فالفخؽ بيؽ عمؼ الجشذ، كاسؼ الجشذ
خؼية يغة الرَّ  ُؼ ال ُيعخَّؼ، فال ُيقاؿ: معخفة، كالسعخَّ  )المفع( التعخيف؛ ألّنو مغ حيُث الرِّ

رث( في تعخيف عمع الجشذ )أبػ )الثُّعالة( لتعخيف عمع الجشذ )ُثَعالة( كال ُيقاؿ: )األبػ الحا
 الحارث( كال ُيقاؿ: )الَفَجاِر( في تعخيف عمع الجشذ )َفَجاِر(...

يغة ألّنو  2يقبل أف تجخل عميو )اؿ( التعخيف؛ؼ ،أّما اسع الجشذ مغ حيُث الرِّ
الّرخؼية )المفع( نكخة، ؼُيقاؿ: )اإلنداف، الِحراف، الّذجخة، الِججار...( في تعخيف أسساء 

)إنداف، ِحراف، َشَجخة، ِججار...( ِعمسًا أّف اسع الجشذ يبقى معشاه نكخة، كإْف دخمت الجشذ 
عميو )اؿ( التعخيف إاّل إذا قرج بو الستكّمع شيئًا معّيشًا، كسشخػ ذلظ في بحث السعخَّؼ بػ 

 )اؿ( حيغ الحجيث عغ أنػاع )اؿ( التعخيف.
. ككجُو الّتذابو بيشيسا أّف كمييسا معشاه نكخة، يجؿّ   عمى العسـػ
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 السعّخؼ بػ: اؿ
 تعخيفو:. 1

د، معخكؼ نحػ: الجامعة،  ىػ اسع معخفة يبجأ بػ )اؿ( كيجّؿ عمى شيء )مدّسى( محجَّ
احة، الصَّائخة، الُعْرُفػر...  الّذجخة، الَػَلج، الدَّ

 كتتأّلف )اؿ( مغ حخفيغ، ىسا ىسدة الػصل، كالـ التعخيف.
 لػ )اؿ( )أنؾاع(:السعاني الّرخفية  .2

دة، ىي:  لػ )اؿ( التعخيف التي تِخد في أّكؿ األسساء أنػاٌع، كمعاٍف متعجِّ
ال تجّؿ عمى مدّسى )فخد( معّيغ، مخرػص بعيشو بل تذسل كّل  1)اؿ( الجشدية:.1. 2
غة يفي المفع )الرِّ  الحؼ دخمت عميو معخفةٌ  سعُ . فاالخاد جشذ االسع الحؼ دخمت عميوفأ

  2نحػ: في السعشى؛ لجاللتو عمى العسـػ ال عمى الخرػص خةٌ نكالّرخؼية( 
 ى كّل فخد تحت ىحا الجشذ.عمى شخز كاحج بل عم اإلنداف: اؿ: جشدّية ال تجؿّ  -
: اؿ: جشدية ال تجّؿ عمى ثعمب كاحج بل عمى كّل فخد )ثعَمب( يجخل تحت ىحا الّثعمب -

 الِجْشذ.
ؼ )اؿ( الجشدّية ثالث  ة، ىي:معاٍف صخؼيّ  ةكُتؤدِّ

أفخاد جشذ االسع الحؼ دخمت  عمى استغخاؽ الُحْكع كلَّ  : تجؿّ . استغخاؽ األفخاد1. 1. 2
 عميو نحػ:

حراف،  كلُّ  :أْؼ جشذ الِحراف أسخع مغ جشذ البقخة بسعشى الِحراُف أْسخُع مغ البقخة -
خعة ِحراناً  كأّؼ حراف أسخُع مغ كلِّ بقخة، كأّية بقخة. فأنتَ  كاحجًا عمى بقخة  ال ُتفّزل في الدُّ

ل في الّدخعة  عمى كّل بقخة. حرافٍ  كلَّ  كاحجة بل ُتفزِّ
فِّ ُيخِّ " - عِّ ْؼ كُخمِّق  اإْلْند  ْشكُ ع   ف  ْيُج ّللّاُ أْف ُيخ  ا  اُف ض  فالسقرػد كلُّ إنداٍف ُخِمق َضِعيفًا  3"ْيف 

 كاحجًا دكف غيخه. اً انكليذ إند
  خ الستكّمع كلَّ ، فميذ مغ السسكغ أْف يحك4كىي بيحا ُتِفيج االخترار، كالتَّكثيف المغػؼ 
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أفخاد الجشذ في ِسياؽ جسمة كاحجة؛ لمجاللة عمى كقػعيع جسيعًا تحت الحكع السػجػد في 
 الجسمة.

 و الّرخؼية )لفطو( مفخدة، كمعشاه الجسع.كاالسع في ىحا الَسقاـ صيغتُ 
فات:.2. 1. 2 ، السعخكفة مت عميوِصفات االسع الحؼ دخ جسيع أؼ استغخاؽ استغخاؽ الرِّّ

 كغيخ السعخكفة نحػ:
محّسٌج الّرادُؽ، كاأَلميُغ: تجّؿ )اؿ( الجشدّية عمى أَف جسيع ِصفات الّراِدقيغ، كاألميشيغ  -

 بكلِّ مدتػياتيا، كدرجاتيا السعخكفة، كغيخ السعخكفة اجتسعت في السػصػؼ محّسج.
اك اتِّ ك  " - س  ْيؼ  ممُكؾت  الدَّ كحلػ  ُنخِّي إِّْبخ الِّ ؽ  اْلُسؾقِّ ك  "اأْلْرضِّ كلِّيُكؾف  مِّ دّلت )اؿ( الجشدية  1شِّيؽ 

فة.  عمى كّل درجات اإليقاف، كمدتػياتو السجتسعة ؼيسغ يّترفػف بيحه الرِّ
صف، فال ُيسكغ لمستكمِّع أف ّتكثيف المغػؼ، كالسبالغة في الػ كنالحع أّنيا ُتفيج االخترار، كال

فة، كأصحابيا ف  ي ِسياؽ كاحج.يحكخ كّل درجات ىحه الرِّ
يَّ 3. 1. 2  ُتبيِّغ حؿيقة االسع الحؼ دخمت عميو، كشبيعتو نحػ: ة كالحكيقة:. بياف السالِّ
 .و خذبيةٌ أّف الباب أصُمو، كشبيعتَ  الباُب مغ خذب: دّلت )اؿ( الجشدية -
 .، كِشيغو لحعٌ أصُمو، كشبيعتَ  اإلنداُف مغ لحع كِشيغ: دّلت )اؿ( عمى أّف اإلندافَ  -

ياؽ، ككثيخًا  ما تختمط ىحه السعاني عمى دارس المغة. كالدبيُل إلى التفخيق بيشيا الدِّ
ـُ، كقرُج الستكمع نحػ:  كالسقا

. فػ )اؿ( جشدية لسعشى استغخاؽ كاحج خؼ مخمػؽ أْؼ كّل إنداف ال إندافٌ اإلنداُف َأش -
 األفخاد.

كاحج، كِصفات كثيخة. أنت اإلنداُف أؼ اجتسعت ؼيظ كّل صفات اإلندانّية، فالسقرػد فخد  -
 فػ )اؿ( جشدّية لسعشى استغخاؽ الّرفات. كىحا الكالـ في مقاـ السجح.

اإلنداُف مغ شيٍغ أؼ حؿيقُتو، كأصُمو، كشبيعتو ِشيغ. فػ )اؿ( جشدّية لسعشى بياف َأصِل  -
 اإلنداف.

غ تجخل عمى اسع معيػد في ذىغ الستكّمع، كالسخاشب، أك في ذى 1. )اؿ( العيجّية(:2. 2
يت عيجّية. كىي تؤّدؼ ثالثة معاٍف صخؼّية ُتدّسييا كتب المغة أنػاعًا،   أحجىسا؛ كلحلظ ُسسِّ
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 كىي:
كخّية1. 2. 2 ياؽ الّدابق . )اؿ( العيجّية الحِّّ : يكػف االسع الحؼ دخمت عميو محكػرًا في الدِّ

 بريغة الّشِكخة، أك السعخفة نحػ:
ة، ذكخّية. حْقِل. فػ )اؿ( في االسع )الغخسة( عيجيّ غخسًة، فغخْسُت الغْخسَة في ال اشتخْيتُ  -

خسة( معيػد )معخكؼ( لجػ الستكّمع، كذكخّية؛ ألّف االسع ُذِكخ في غَ عيجّية؛ ألّف االسع )
ياؽ الّدابق.  الدِّ

ُسؾال   "- ا إل ْيُكْؼ  ر  ْمش  ُسؾال    إِّّنا أْرس  ْؾف  ر  ا إِّل ى فِّْخع  ْمش  ا أ ْرس  س  م ْيُكْؼ ك  ا  ع  ج  اىِّ ؾُف الّخُسؾال  ش  ى فِّْخع  ف ع ر 
ْبْيال   ا  ك  اُه أْخح  ْحن  . فػ )اؿ( الّجاخمة عمى )الخَّسػال( عيجّية، ِذْكخّية؛ ألّف االسع )الّخسػال( 2"فأ خ 

كِذْكخّية؛ ألّنو ُذِكخ  ّمع )هللا تعالى( كعشج السخاَشب محّسج )ص(كمعيػد، معخكؼ عشج الست
ياؽ  ابق.بريغة الّشكخة )رسػال( في الدِّ  الدَّ

ٓاقَُّة " - ٓاقَّةُ  ١ٱلح  ا ٱلح   فػ )اؿ( الجاخمة عمى )الحاّقة( الثانية عيجّية، ِذْكخّية. 3"م 
ياؽ الّدابق ىػ السعيار لسعخفة ىحا الّشػع،  فحكخ االسع الحؼ دخمت عميو )اؿ( في الدِّ

 كىحا السعشى.
اف االسع الحؼ دخمت عميو : تؤّدؼ )اؿ( ىحا السعشى إذا كىشية)اؿ( العيجّية الحِّّ . 2. 2. 2

يسا. فإذا ذكخه الستكمِّع، عخفو الستمقِّي، كلع يّمع، كالسخاَشب، كمػجػدًا في ذىشكمعيػدًا لجػ الست
 إلى ترّػر غيخه نحػ قػلظ ألبيظ: ويالُ يحىب خَ 

اخمة عمى االسع )الجامعة( عيجّية، ذىشّية؛ ألّف أباَؾ لغ جَّ )اؿ( ال أنا في الجامعة. فػ -
أّنظ في جامعة سػػ الجامعة التي تجرس فييا، كالتي ىي معخكفة عشجؾ، كعشجه،  َيترّػر

 كمعشاىا قائع في ِذىشيكسا. كمشو قػلظ ِلرجيقَظ: 
عشجؾ، كعشجه، كالسػجػد في ذىشيكسا. فمغ  السعيػدُ  ظَ بيتُ َفالسقرػُد أنا ذاِىٌب إلى البيت.  -

 يترّػر أّنظ ذاِىٌب إلى بيت آخخ.
ا في اْلغارِّ إِّْذ ي ُقؾُؿ إِّالَّ ت ْشرُ " - ْيؽِّ إِّْذ ُىس  فُخكا ث انِّي اْثش  ْيؽ  ك  ُو الَّحِّ ج  ُ إِّْذ أ ْخخ  خ ُه ّللاَّ ر  ْج ن   ُخكُه ف ق 
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ا ع ش  ْف إِّفَّ ّللاَّ  م  بِّوِّ ال  ت ْحد  السقرػد بو  فػ )اؿ( في )اْلغاِر( عيجّية، ذىشية؛ ألّف )الغار( 1"لِّراحِّ
يق )ر( في شخيق اليجخة ثْػر الحؼ اختبأ ؼيو الّخس غارُ  جِّ ػؿ محّسج )ص( مع أبي بكخ الرِّ

ة إلى الَسجيشة، معيػد عشج الستكّمع )هللا تعالى( كعشج السخاَشبيغ الشَّبّي )ص(  مغ مكَّ
عخفػف ىحه الحاِدثة، كمػجػد في أذىانيع. فُيع إذا سِسعػا ىحه اآلية الكخيسة كالُسدِمسيغ الحيغ ي

 فالُعخؼ، كالعادة ىسا السعيار لسعخفة ىحا الشَّػع، كىحا السعشى. لع يتخّيمػا غارًا َغْيخه.
: تؤّدؼ )اؿ( العيجّية ىحا السعشى إذا كاف االسع الحؼ دخمت . عيجّية ُحزؾرّية3. 2. 2

 عميو حاضخًا في مقاـ الكالـ نحػ قػلظ ألخيظ:
كسا في السكاف الحؼ أنتسا . فأنت تقرج الشافحة الحاضخة معي الُكخسيَّ شِ ِاْفتِح الّشاِفحة، كأعصِ  -ا

 خ معكسا في نفذ السكاف. ضؼيو، كالكخسّي الحا
ألّف األصل في الُسذار  لُسذاُر إليو إذا دخمت عميو )اؿ(كيجخل تحت ىحا السعشى ا

سخيٌع. فأنت إليو أف يكػف حاِضخًا في مقاـ الكالـ نحػ: ىحا الػلُج نذيط، كىحا الِحراُف 
كالَسقاـ  لحلظ )اؿ( ىشا عيجّية، ُحزػرّية.ك  ؛غ في مقاـ الكالـيحاِضخَ  اً تقرج كلجًا، كِحران

 ىػ السعيار لسعخفة ىحا السعشى لػ )اؿ(.
ىي الّجاخمة عمى اسع بغخض الدِّيادة ال ِبغخض الّتعخيف أؼ ىي ال  2)اؿ( الّدائجة: .3. 2

 ُتفيج تعخيف االسع الحؼ دخمت عميو؛ ألّنو معخفة في األصل. كىي أربعة أنػاع:
: ال يجػز ححفيا، كزيادُتيا؛ لتدييغ لفع االسع الحؼ دخمت عميو. كىي . زائجة الزمة1. 3. 2

ؼ، اّلتي، الّمحاف... كفي بعس حالدائجة في لفع الجاللة )هللا( كفي األسساء السػصػلة: الّ 
لاّلت، الُعدَّػ، ا الُقخآف، الَكْعبة، الَحْسدة، الشَِّسخ، الّتػراة، اإلْنِجيل، أسساء العمع الجاِمجة نحػ:

 َسْػَءؿ...ع، الدَّ دَ اْليَ 
عمع السشقػلة عغ : ىي التي ُتداد في أّكؿ أسساء الْسحِّ األصل. زائجة غيخ الزمة لِّم  2. 3. 2

)اسع فاعل،  ، أك مذتقمرجرٌ  اللة عمى أّف أصل ىحا االسعِ لمجَّ  أك فعل ،َمرجر، أك مذتقّ 
 عل نحػ:أك ف (صفة مذّبية، صيغة مبالغة... اسع مفعػؿ،

 َل.ل: كىػ مرجر لمفعل الثالثي: َفَز الَفْزل: اسع عمع لخجل، أصمو: َفْز  -

                                                           
 .40: سػرة التػبة 1
، كابغ ىذاـ، شخح ُشحكر 293، كالسؤدب، الُكشاش، 187 – 1/178، شخح ابغ عقيل، كابغ عقيل، 15يشطخ: الدمخذخؼ، السفّرل في عمع العخبية،  2

 . 1/80، معاني الشحػ، كالدامخائي، 154 – 153/ 1، كالغالييشي، جامع الجركس العخبية، 151 – 149الحىب، 
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ث. كمثمو: الحارث: اسع عمع لخجل، أصمو: حاِرث: كىػ اسع فاعل مغ الفعل الثالثي: حخَ  -
جالخاِلج، الّشاِصخ  .، كالسشجِّ

ل مغ الفعل و: َعبَّاس، كىػ صيغة مبالغة اسع الفاع: اسع عمع لخجل، أصمُ الَعّباس -
 ذ. كمثمو: الَخصَّاب، اْلَعّػاد، اْلَيدَّاع.الثالثي: َعبَ 

مغ الفعل الثالثي: َرُشج. كمثمو:  صفة ُمذبَّيةالّخِشيج: اسع عمع لخجل، أصُمو: َرِشيج: كىػ  -
 الشُّعساف...ك الَحَدغ، 

ُحِسَج.  اْلَسْحسػد: اسع عمع لخجل: أصمو: َمْحُسػد، كىػ اسع مفعػؿ مغ الفعل الثالثي: -
 حفػظ...دعػد، السَ كمثمو: السَ 

 الفاِشسة: اسع عمع المخأة، أصمو: فاِشسة، كىػ اسع فاعل مغ الفعل الثالثي: َفَصَع. -
 ، كىػ فعل مزارع.َسج: اسع عمع لخجل، أصُمو: أحَسجُ حاألَ  -

ػد: : الخاِلج: خاِلج، العبَّاس: َعبَّاس، الَعمّي: َعِمّي، السحسكػكيجػز ححؼ )اؿ( مشيا 
 محسػد...

اعّية:3. 3. 2 ىي الدائجة في كقتشا في غيخ السػضعيغ الّدابقيغ نحػ: العبجهلل،  . زائجة سس 
 العبجالقادر...

أْؼ لحاجة الّذاعخ إلى إقامة الػزف السػسيقّي لبيت  زائجة لمزخكرة الذعخّية. 4. 3. 2
عخ نحػ:  الذِّ

ا       رأيُتػ  لّسا ْفت  ُكُجؾى ش  خ  كص      أْف ع  ْسخِّ ْؽ ع  ْيُذ ع  ْفذ  يا ق  ْبت  الشَّ طِّ ْدت  ك   ج 
 فػ )اؿ( في )الشَّفذ( زائجة؛ ألّف )الشَّفَذ( تسييد، كالتسييد ال يكػف معخفة. كجعمػا مشو

اعخ: زيادتيا في )الَيِديج(  1قػؿ الذَّ
ا  بِّأ ْعب اءِّ الْ  ْيج  جِّ كا             ش  يجِّ ُمب ار  دِّ لِّْيج  ْبؽ  اْلي  ُموْ ر أ ْيُت اْلؾ  اىِّ ف ةِّ ك  ال   خِّ

عخّية بل ىي زائجة ِلمسح أصل االسع )يِديج( ألّنو في  كأَرػ َأَنيا ليدت زائجة لمزخكرة الذِّ
 األصل اسع عمع مشقػؿ عغ الفعل السزارع )َيِديج(.

مت خَ دَ تي...( كذلظ إذا )اؿ( اسع مػصػؿ بسعشى )الحؼ، الّ تأتي  )اؿ( اسؼ مؾصؾؿ: .4. 2
 ، فُتدتخَجـ بمفع أك العيجُ  ، أك اسع مفعػؿ...( كلع ُيَخد بيا الجشذ،عمى مذتّق )اسع فاعل

                                                           
 1/155، لجركس العخبية، جامع ايشطخ: الغالييشي 1



دعليد.                 المعاني الصَّرفيَّة                                                باكير ُمحمَّ

49 
 

 1كاحج لمسحّكخ، كالسؤنَّث، كالسفخد، كالسثّشى، كالجسع نحػ:
يسا، كالُسكخمػَف ضيَفيع: أْؼ جاء الحؼ ُمْكِخـٌ ضيَفو، جاء الُسْكِخـُ َضْيَفو، كالُسكخماف ضيفَ  -

 ضيَفيع. كِخمػفَ كالمحاِف ُمكِخماِف ضيَفيسا، كالحيغ مُ 
ْيَف: أؼ: جاءت التي يَف، كالسكخمتاِف الزَّ جاءت الُسكِخمُة الزَّ  - يَف، كالسكخماُت الزَّ

ْيَف، كالمػاتي ُمكِخماٌت الّزْيَف.  ُمكِخمٌة الزيَف، كالمتاِف مكخمتاِف الزَّ
 مُقو...: أْؼ رأْيُت الحؼ ىَػ محسػٌد خُ مُقوُ خُ  رأْيُت السحسػدَ  -
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يخ سِّ  الزَّ
د، معخكؼاسٌع معخفة يجّؿ عمى شيء )ُمدسَّ تعخيفو: . 1 . كىػ يقػـُ مقاـ ى( معّيغ، محجَّ

خيح  1لالخترار في المفع. ؛االسع الرَّ
 لمزسيخ بحدب الّريغة الّرخؼية ثالثة أنػاع، ىي: أنؾاعو: .2
َيت  ؛ة، مدتقّمة عغ غيخىا مغ الكمساتُتكَتب مشفرم 2:الزسائخ السشفرمة.1. 2 كلحلظ ُسسِّ

 مشفرمة، كىي نػعاف:
: ُسسِّيت كحلظ؛ ألّنيا ال َتِخد في الجسمة إاّل عشرخًا .ضسائخ مشفرمة في محّل رفع1.1. 2

نحػّيًا مخفػعًا مبتجأ، أك فاِعاًل، كىحا بحث نحػؼ ال نتشاكلو ىشا. كىحه الزسائخ مع معانييا 
 الّرخؼية ىي:

 سؤّنث نحػ: أنا أحسج، كأنا فاشسة.: لمسفخد الستكمع السحكخ، أك الأنا -
: لجساعة الستكمسيغ الحكػر، أك اإلناث، أك الحكػر كاإلناث معًا نحػ: نحُغ فاّلحػف، نحؽ -

 كنحُغ فاّلحات...
 : لمسفخد السحّكخ السخاَشب نحػ: أنَت خاِلج، كأنَت َحدٌغ...أنت   -
 نِت َنبيمُة...: لمسفخدة السؤنَّثة، السخاَشبة نحػ: أنِت خجيجُة، كأأنتِّ  -
: لمسثّشى السخاَشب السحّكخ، أك السؤّنث، أك لكمييسا معًا نحػ: أنتسا رجالِف، كأنتسا أنتسا -

 امخأتاِف...
أك  : لجساعة الحكػر السخاَشبيغ نحػ: أنتع العبػَف، كأنتْع ِصبياٌف، كأنتع ُمداِفخكف...أنُتؼْ  -

 ػَف، كأنُتْع أَغِشَياء...لجساعة مخاَشبيغ فييا ذكػر، كإناث نحػ: أنتع صاِدق
 : لجساعة اإلناث السخاَشبات نحػ: أنتّغ جاَراٌت، كأنُتّغ العباٌت...أنُتؽّ  -
خ، الغائب نحػ: ُىػ َنذيٌط، كىػ َأميٌغ، كىػ ُعَسُخ...ُىؾ   -  : لمسفخد السحكَّ
ي -  لسؤّنث، السخاَشب نحػ: ِىي آِمشُة، كىي َزْيَشب، كىي أسساُء...ا: لمسفَخد ىِّ
اىُ  -  خاف، كىسا مداِفختاِف، أك ِلِكمييسا معًا نحػ: ىسا مدافِ السحكخ، أك السؤّنث،  : لمسثّشىس 

                                                           
 .1/120، جامع الجركس العخبية، كالغالييشي، 134، شخح شحكر الّحىب، كابغ ىذاـ، 1/187، شخح ابغ عقيليشطخ: ابغ عقيل،  1
شخح شحكر ، كابغ ىذاـ، 99 – 1/97، ابغ عقيلشخح ، كابغ عقيل، 33 – 32، 164 – 162، السفرل في عمع العخبية يشطخ: الدمخذخؼ، 2
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 كىسا قاِدماف )أحُجىسا محكخ، كاآلخخ مؤّنث(...
أِشّباء... أك لجساعة غائبيغ فييا : لجساعة الحكػر، الغائبيغ نحػ: ُىْع ُميشِجسػف، كىع ُىؼْ  -

   ىْع صاِئسػَف...ذكػر، كإناث نحػ: ُىْع ساِكتػَف، ك 
 : لجساعة اإلناث الغائبات نحػ: ُىغَّ شاِىخاٌت، كُىّغ جِسيالٌت، كىغَّ َأِميخاٌت...ُىؽَّ  -

مة:2.2 ُسسِّيت كحلظ؛ ألّنيا ال تخد في الجسمة إاّل مكاَف االسع  . ضسائخ الّشرب السشفرِّ
و ىشا. كىحه الزسائُخ مع السشرػب، كالغاِلب أّنيا تأتي مفعػاًل بو. كىحا بحٌث نحػؼ ال نتشاكلُ 

خؼّية، السعشػّية ىي:  دالالتيا الرَّ
 السفخد السحكخ، أك السؤّنث نحػ: إّياَؼ أكخمَت، كإّياَؼ قابْمَت... : لمستكّمعإّياي   -
ا - : لجساعة الستكّمسيغ الحكػر، أك اإلناث، أك لكمييسا نحػ: إّياَنا عاَيْشَت، كإّيانا إّيان 

 عّمْسَت...
 السحّكخ، السخاَشب نحػ: إّياَؾ سأْلُت، كإّياَؾ ُزْرُت... سفخد: لمإّياؾ   -
 السؤّنث، السخاَشب نحػ: إّياِؾ أْكخمُت، كإّياِؾ َأْحبْبُت... : لمسفخدإّياؾِّ  -
اُكسا -  : لمسثّشى السحّكخ، أك السؤّنث، أك لكمييسا نحػ: إّياكسا شمْبُت، كإّياكسا أنقْحُت...إيَّ
دَعْػُت...أك جساعة فييا  إّياُكعْ ك السخاشبيغ نحػ: إّياكْع صاَلْحُت، : لجساعة الحكػر ّياؾ  إ -

ْمُت...  ذكػر، كإناث نحػ: إّياكْع قّجْمُت، كإّياُكع سجَّ
 بات نحػ: إّياُكغَّ َخَجْمُت، كإياُكّغ بارْكُت...السخاشَ  : لجساعة اإلناثإّياُكؽَّ  -
 ، كإّياُه َجَبْخُت...السخاَشب نحػ: إّياُه َكدْختُ  لمسفخد السحكخ إّياُه: -
 : إّياىا أجمْدُت، كإيَّاىا أخْحُت...ػسؤّنث الغائب نح: لمسفخد الإّياىا -
: لمسثّشى الغائب السحّكخ، أك السؤّنث، أك لكمييسا نحػ: إّياُكسا سبْقُت، كإّياكسا رأْيُت، إّياىسا -

 كإّياُكسا أكْيُت )أحجىسا محّكخ، كاآلخخ مؤّنث(...
ة الحكػر، الغائبيغ نحػ: إّياىع أمدْكُت، كإّياُىع أركْبُت... أك لجساعة غائبيغ : لجساعإّياىؼ -

ْيُت...  فييا ذكػر، كإناث نحػ: إّياُىع أرشْجُت، كإّياُىع كجَّ
اُىؽّ  -  الغائبات نحػ: إّياُكّغ نَرْخُت، كإّياُكغَّ َخَصْبُت... : لجساعة اإلناثإيَّ
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  1. الزسائخ السّترمة:2. 2
 لظ؛ ألّنيا ال ُتكَتب إاّل مّترمة بكمسة غيخىا، فُتكتب مّترمة باالسع كالياءُسسِّيت كح

في )ِكتابي( أك بالفعل كالتاء في )ذىْبُت( أك بالحخؼ كالكاؼ في )لَظ(. كىي ال تخُد في 
 سيخ مّترل. كالزسائخ السترمة عذخة.زبجاية الجسمة أبجًا أؼ ال يجػز أف تبجأ الجسمة ب

 2 رمة، كدالالُتيا الّرخفّية )السعشؾّية(:الزسائخ الستّ  .1. 2
( لمسفخد الستكمع السحكخ، أك السؤّنث نحػ: أنا ذىبُت، كأنا التاء الستحّخكة )تُ  -

... شخْحتَ  ، كأنتَ ذىْبتَ  ( لمسفخد السحكخ، السخاشب نحػ: أنتَ قخأُت... كالتاء الستحخكة )تَ 
ِرل كىي َتتَّ : أنِت ذىْبِت، كأنِت قخأِت...كالتاء الستحخكة )ِت( لمسفخد السؤّنث، السخاَشب نحػ

 بالفعل الساضي فقط.
، نِت ُتداِفخيغَ أَ ، ك ؤّنث، السخاَشب: أنِت تدأليغَ الس لمسفخد ياء السؤّنثة السخاط بة )ْي(: -

 كىي تترُل بالفعميغ الُسزارع، كاألمخ فقط. كاْىَجِئْي، كاْصِبِخؼ...
السؤّنث، أك لكمييسا السخاَشب، أك الغائب نحػ: أنتسا ك أّشى السحّكخ، لمسث (:ألف االثشيؽ )ا -

تجمداِف، كأنتسا ُترّمياِف، كأنُتسا َتقفاِف )أحُجىسا محّكخ، كاآلخخ مؤّنث(، كىع سأاَل، كىسا أكال، 
 كىي َتتَّرُل باألفعاؿ فقط.اَما ) أحجىسا محّكخ، كاآلخخ مؤّنث(...كىسا َص 

ر، أك اإلناث العقالء الحيغ قامػا ستكمِّسيغ الحكػ : لجساعة ال)نا( الجاّلة عمى الفاعميؽ -
نحػ: نحُغ فتْحشا، كنحُغ حزْخنا... أك لجساعة فييا ذكػر، كإناث نحػ: نحُغ فِخحشا،  بالفعل 

 كىي تّترل بالفعل الساضي فقط. كنحُغ َسِعْجَنا...
- :) : أنتغَّ تْأِتيَغ، لجساعة اإلناث السخاَشبات، أك الغائبات العاِقالت نحػ نؾف الشِّْدؾة )ف 

 كىي تترُل باألفعاؿ فقط. كأنتّغ ُتداِعْجَف، كىّغ َيْشَدْخَغ، كىغَّ َيشِدْلَغ...
لجساعة الحكػر، الغائبيغ، العقالء نحػ: ىع اْنترخكا، كُىع أكخُمػا، كُىْع  كاك الجساعة )ْك(: -

 كىي َتتَّرل باألفعاؿ فقط....، كَيْذتاُقػف، كاْكُتُبػااْشتاُقػا
اني، لمسفخد الستكمِّع، السحّكخ، أك السؤّنث نحػ: ِكتابي، كداِرؼ، كأْنجَ  اء الستكمِّؼ )ْي(:ي  -

 كىي تترل باألسساء، كاألفعاؿ، كاألحخؼ. كِلي، كِمشِّي...
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- :) ظاب )ؾ  َظ، كإليَظ.. ككاؼ الخصاب لمسفخد السحّكخ السخاَشب نحػ: ثْػُبَظ، كسألَ  كاؼ الخِّ
كىي تترل باألسساء،  سخاَشب نحػ: ثػُبِظ، كسأَلِظ، كِإليِظ...)ِؾ(: لمسفخد السؤّنث، ال

 كاألفعاؿ، كاألحخؼ.
ىا( الغائب: ُه، كأندلُو، كلُو، كعميِو... ك)لمسفخد السحّكخ، الغائب نحػ: يجُ  (:ىاء الغائب )ػو -

ألفعاؿ، كىي تترل باألسساء، كا لمسفخد السؤّنث، الغائب نحػ: يُجىا، كأندَليا، كَلَيا، كعميَيا...
 كاألحخؼ.

سيغ الحكػر، كاإلناث الُعقالء الحيغ كقع عمييع : لجساعة الستكمِّ )نا( الجاّلة عمى السفعؾليؽ -
، كإناث نحػ: ِكتاُبشا، رػ الفعل نحػ: بمُجنا، كأْحيانا، كَلشا... أك لجساعة متكّمسيغ فييا ذك

 ؼ.ك حخ ىي تترل باألسساء، كاألفعاؿ، كالك  كساَمحشا، كِفيشا...
ىي الزسائخ التي ال تطيخ ال في المفع، كال في الِكتابة؛ فيي  1. الزسائخ السدتتخة:3 .2

 بحكع السػجػدة في الكالـ؛ كلحلظ ُسسِّيت مدتتخة، كىي مغ حيُث حكُع استِتارىا نػعاف:
نحػ: أذىُب: أْؼ أذىُب أنا،  ، كىي: أنا، كنحغ، كأنتَ ضسائخ مدتتخة كجؾبا   .1. 3. 2

 َىُب نحُغ، تحىب: أؼ تحىُب أنَت...َنْحىب: أْؼ َنح
، كىي: ُىػ، كىَي نحػ: أحسُج كتب: أْؼ أحسُج كتَب ىػ،  ضسائخ مدتتخة جؾازا   .2. 3. 2

 ىي... كفاشسُة تحىُب: أْؼ فاشسُة تحىبُ 
 أنؾاع الزسائخ بحدب دالالتيا الّرخفية )معانييا(: .3

 اآلتية: لّرخؼية إلى األقداـا ، كمعانييايسكغ ترشيف الزسائخ الّدابقة بحدب داللتيا
: ىي التي تّجؿ عمى متكّمع مفخد، أك مثّشى، أك جسع لمسحّكخ، أك . ضسائخ الستكمِّؼ1. 3

، كىي: أنا، نحغ، إّياَؼ، إّيانا، التاء الستحّخكة )ُت(، )نا( الجالة عمى الفاعميغ، ياء السؤنَّث
معاقل فقط أؼ لإلنداف؛ ألّف الكالـَ خاّص كىي ُتدتعَسل ل الستكّمع، )نا( الّجاّلة عمى السفعػليغ.

 عمى معشى التَّذبيو، كاالستعارة، كالتَّذخيز. إذا ُندِّؿ بسشدلتو جػازاً  دتعَسل لغيخهكتُ  بو،
، إّياؾَ ، أنِت، أنتسا، أنتع، أ، كىي: أنتَ . ضسائخ السخاط ب2. 3 ، إّياِؾ، إّياكسا، إّياكع، نتغَّ

 ، ( نػف الشِّدػة مع الزسيخك كاؼ الخصاب )َؾ، ِؾ(، ك (، التاء الستحخكة )َت، تِ ك إّياكغَّ )أنُتغَّ
كألف االثشيغ مع الزسيخ )أنتسا( نحػ: أنتسا ُتداِفخاِف،  ...، كاسأْلغَ نحػ: أنتغَّ تحىْبغَ 

                                                           
، 1/116، جامع الجركس العخبية، كالغالييشي، 96 – 1/95، كابغ عقيل، شخح ابغ عقيل، 17، السفّرل في عمع العخبيّة يشطخ: الدمخذخؼ، 1
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 جػازاً  كىي ُتدتعَسل لمعاقل فقط أؼ لإلنداف؛ ألّف الكالـَ خاّص بو، كُتدتعَسل لغيخه كاْسأاَل...
 عمى معشى التَّذبيو، كاالستعارة، كالتَّذخيز. إذا ُندِّؿ بسشدلتو

إّياُه، إّياىا، إّياُىسا،  الغائب، ، كىي: ُىػ، ِىي، ىسا، ُىع، ُىّغ، ىاء. ضسائخ الغائب3. 3
ألف االثشيغ مع الزسيخ )ىسا( نحػ: ُىسا ذـبا، كُىسا ك  ىاء الغائب )ػو، ىا(ك إّياُىْع، إّياُىّغ، 

( نحػ: ىغَّ َيدْ ة مع الزكَقفَتا... كنػف الّشدػ  فالزسيخ )ُىع(  كُىغَّ َيخخْجَغ... أْلَغ،سيخ )ُىغَّ
( خاّص استعساُلو بجسا عة اإلناث العاقالت،  استعساُلو خاّص بجساعة الحكػر العقالء، )كىغَّ

لغيخىسا جػازًا إذا ُندِّؿ بسشدلتو عمى معشى التَّذبيو، كاالستعارة، كالتَّذخيز بيشسا  كُتدتعَسالف
 )ىػ، كىي، كىسا، كىاء الغائب( لمعاقل كغيخه.ُتدتعَسل 

 أنؾاع الزسائخ بحدب داللتيا عمى العجد:. 4
 ُترشَّف الزسائخ الدابقة بحدب داللتيا عمى العجد إلى األقداـ اآلتية:

 خ، أك مؤّنث، كىي:تجؿ عمى كاحج محكَّ  يىي الت . ضسائخ السفخد:1. 4
إّياِؾ، إّياُه، إّياىا، التاء الستحّخكة، ياء الستكمع، أنا، أنت، أنِت، ُىػ، ىي، إّياَؼ، إّياَؾ، 

 كاؼ الخصاب، ىاء الغائب.
: ىي التي تجّؿ عمى اثشيغ مغ الحكػر، أك اثشتيغ مغ اإلناث، أك عمى . ضسائخ السثّشى2. 4

مثّشى مكّػف مغ محّكخ، كمؤنَّث، كىي: نحُغ، أنُتسا، ُىسا، إّيانا، إّياُىسا، ألف االثشيغ، )نا( 
 اّلة عمى الفاعميغ، )نا( الّجاّلة عمى السفعػليغ.الجّ 
ىي التي تجّؿ عمى جساعة مغ الحكػر، أك جساعة مغ اإلناث، أك  . ضسائخ الجسع:3. 4

 ، ، ىع، ىّغ، إّيانا، إّياكْع، إّياُكغَّ إّياىع، جساعة مغ الحكػر كاإلناث، كىي: نحُغ، أنتع، أنتغَّ
، كاك الجساعة،   .)نا( الّجاّلة عمى السفعػليغك)نا( الّجاّلة عمى الفاعميغ، ك، نػف الشِّدػةك إّياىغَّ

سيخ: .5    1الغخض مؽ الزَّ
في الكالـ مكاف االسع الّرخيح، الّطاىخ، كُيحقِّق ىحا االستخجاـ  ُيدتعَسل الزسيخُ 

 الفػائج الّرخؼية، السعشػّية اآلتية:
 ، أغشتشا عغ ِتكخار كمسة أحسج.ذىبتَ ، فالتاء الستحخِّكة في قػلشا: يا أحسُج عجـ التِّّكخارأ. 

  نحػ: الّزيػُؼ انرخُفػا، فاستعساؿُ  ، كفي الػقت، كالجيجفي استخجاـ الكمسات االخترارب. 
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ِذكخ أسساء جسيع الّزيػؼ الحيغ انرخفػا. كلفُع كاك الجساعة يحتاج  كاك الجساعة أغشانا عغ
يػؼ، كذلظ؛ ِلِقمّ مغ الستكمِّع كقتًا، كجيجًا أقّل مغ ذكخ أسساء جسيع ا ة أحخفو، فيػ كمسة لزُّ

مغ حخؼ كاحج فقط، ككحلظ مغ الستمقِّي. كالزسيخ السّترل أخرخ مغ الزسيخ السشفرل؛ 
كة سيخ السترل التاء الستحخِّ زكإْف كاف يؤّدؼ نفذ السعشى الّرخفي، كذلظ ِلقّمة أحخفو. فال
مع أّف كمييسا يجاّلف عمى قّل )َت( مثاًل أخرخ مغ الزسيخ السشفرل )أنَت( ألّف أحخَفو أ

 السحّكخ، السخاشب. ككحلظ كاك الجساعة أخرخ مغ الزسيخ )ىع( لمدبب ذاتو مع أفّ  السفخد
أخرخ مغ  سترلالسيخ زال ككحلظ  العقالء، الغائبيغ. كمييسا يجاّلف عمى جساعة الحكػر

 سيخ السشفرل الحؼ يؤّدؼ نفذ السعشى الّرخفّي.زال
: استعساؿ نػف الشِّدػة أغشانا عغ ذكخ أسساء الشِّدػة المػاتي شسمُيّغ أمُخ يا نداُء استِقْسغَ  -

دػة، لػَجَب ذكُخ أسسائيّغ جسيعًا كاحجة، كاحجة. كىحا يكاد يكػف االستقامة. كلػال نػُف الشِّ 
 مدتِحياًل في مثل ىحا السػضع...

ا ما رأيشاه في فائجة كىػ أداء السعاني الكثيخة بألفاظ قميمة، كىح التكثيُف المغؾّي: ج.
 .االخترار

 فالّزسيخ يؤّدؼ األغخاض الّرخؼية، السعشػّية الّدابقة في ِسياؽ كاحج نحػ:
: أفاد استخجاـ كاك الجساعة عجـ ِتكخار كمسة األكالد مّخة أخخػ، كأفاد ؾاجُ األكالُد خخ   -

عمى الستكّمع في  لجيجَ ، كا؛ ألّنو أغشانا عغ ذكخ أسسائيع جسيعًا، كىحا كفَّخ الػقتَ االخترارَ 
دة ؛ ألّنو دّؿ عمى ُمدسَّ المغػؼَّ  تذكيل الكالـ، كعمى الستمّقي في تمؿِّيو، كأفاد التكثيفَ  ياٍت متعجِّ

 )أشخاص( بكمسة كاحجة تتأّلف مغ حخؼ كاحج.
؛ الزسيخ السشفرل )نحغ( كالزسيخ السترل )نا( االخترارَ  : أفاد استخجاـُ نانحُؽ سافخْ  -

عغ ذكخ جسيع الُسداِفخيغ، ككّفخا الجيج، كالػقت عمى الستكّمع في تذكيل  ا الستكمِّعَ يَ ألّنيسا أغشَ 
المغػؼ؛ لجاللة كّل كاحج مشيسا عمى جساعة  الكالـ، كعمى الستمقِّي في تمّؿيو، كأفادا التكثيفَ 

 السدافخيغ بكمسة كاحجة.
سيخ )أنَت(: ُأَنْيَت، في الزَّ  ال ُيثّشى، كال ُيجَسع، فال ُيقاؿ مثالً ك  ال ُيرغَُّخ، كالّزسيخ 

كال  ْيَشاٌت...ُنَحْيُشػَف، كُنحَ ك ، كُنحْيشاِف، ، كال في الزسيخ )نحُغ(: ُنَحْيغُ تاتٌ كأْنتاِف، كأنتػَف، كأنْ 
 نحػ: ال ُيػَصف بو أؼ ال يقع في الجسمة مػصػفًا، كال ِصفةً ك ُيػَصف، 
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؛ ألّف أً يخ )أنَت( كاَف كالُمَظ خصلػمزسإذا قرجت أّف )الّدخيُع( ِصفة  أنت  الّدخيُع: -
خيُع( خبخ  لمزسيخ )أنَت( كاف كالُمَظ صحيحًا.  الزسيخ ال ُيػَصف، كإذا قرجَت أّف )الدَّ

 ، كالكالـُ.كعميو الِؿياُس 
ُج أنا - : إذا قرجت أّف الزسيخ )أنا( صفة لػ )السجتيُج( كاف كالُمظ خصًأ؛ ألّف السجتيِّ

ـ، أك بالعكذ، كاف بتجأ مؤّخخ، ك)السجتيُج( خبخ مقجّ أّنو م الّزسيخ ال يقع صفة، كإذا قرجتَ 
 كالُمظ صحيحًا. كعميو الِؿياس، كالكالـُ.

( كالتاء أفَّ في )أنا، أنَت، أنِت...( ىػ )الزسيخ إلى أّف  حاةِ ُس الشُّ بع كذىبَ 
باع لمخصاب، كأّف الزسيخ في )ُىػ، ىَي..( ىػ الياء، كالػاك إلشباع ضسة )ُىػ( كالياء؛ إلش

 كدخة )ِىي(.
كالسيع في )أنتسا، ىسا( حخؼ ِعساد؛ أؼ لتعتسج األلف عمييا في المفع، كالكتابة، 

 كاأللف لسعشى التثشية.  
 كالسيع في )أنُتْع، ُىْع( عالمة جسع الحكػر العقالء أْؼ لتأدية معشى الجسع.

( في )أنُتغَّ  أؼ لتأدية معشى  عالمة جسع اإلناث العاقالت( ، ُىغَّ كالشػف السذّجدة )فَّ
 1الجسع.
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 االسؼ السؾصؾؿ
ح السقرػد بو إاّل تعخيفو. 1 : ىػ اسع معخفة يجؿ عمى شيء )مدّسى( محّجد، كال يتػضَّ

 1ى جسمة الّرمة.بجسمة تأتي بعجه مباشخة، ُتدسَّ 
 2األسساء السؾصؾلة، كدالالتيا الّرخفية السعشؾية:. 2
 نيحرا، كأحسجُ العاقل، كغيخ العاقل نحػ: الحؼ نجح  السحّكخ، يجؿ عمى السفخد اّلحي: -

 الحؼ سَبق...
سةُ العاقل نحػ: التي فتحت الباَب  ،: يجّؿ عمى السفخد السؤّنثاّلتي - ...كغيخ العاقل فاطِّ

التي سقيُتيا أثسخت،  األشجارُ التي حمْبُتيا...كجسع غيخ العاقل نحػ:  البقخةُ نحػ: ىحه 
حالتُ ك  دَل ُمْشِتجٌة...التي صشعِت الع الشَّ
، الّمحيؽ - بافالعاقل نحػ:  ،الف عمى السثّشى السحّكخج: يالّمحافِّ  ؽِّ يشجيّ الجُ المحاِف تجّربا، ك الالعِّ

جار الّمحاِف َسبقا، ك الحرانافِّ ِغ اْسُتْذِيجا...كغيخ العاقل نحػ: يالّمح  ِغ ُبِشيا...يالّمح ؽِّ يالجِّ
- : ، الّمت ْيؽِّ المتاف عالجتا الظَّبيبتافِّ العاقل نحػ:  ،السؤّنث يجاّلِف عمى السثّشى الّمتافِّ

المتاِف أْبحَختا،  الّدفيشتافِّ ِغ رَقرَتا في الحفمة...كغيخ العاقل نحػ: يتالمّ  ؽِّ يالفتاتالسخضى، ك
خاشتك  ِغ تجّػَلتا...يالمت ؽِّ يالف 
يؽ   - اّلحيَغ  الّذبابُ كا، كاّلحيغ آمُشػا باهلِل فاز  جاؿُ الخِّّ : يجّؿ عمى جسع الحكػر العقالء نحػ: اّلحِّ

 ْػا...فعُمػا الخيَخ َنجَ 
شاتُ : تجّؿ عمى جسع اإلناث العاقالت نحػ: الّمؾاتي، الاّلتي، الاّلئي - الّمػاتي ُصْسَغ  الب 

ساتُ كِخيَساٌت، ك الّمػاتي حزْخفَ  الُسعّمساتُ ناِجياٌت، ك الاّلتي اجتسْعَغ َذِكّياٌت،  الُسيشجِّ
 ُمخِمراٌت...  الاّلئي َعِسْمَغ  العامالتُ ك
ْؽ: - دتخجـ بريغة فتُ  ،ث، كالسفخد، كالسثّشى، كالجسعيجّؿ عمى العاقل السحّكخ، كالسؤنّ  م 

 :ْف يكػف السجلػُؿ عميو عاقالً صخؼّية كاحجة لجسيع معاني أسساء السػصػؿ الّدابقة بذخط  أ
 لمسفخد السحّكخ، العاقل: جاء َمْغ نجح. -

                                                           
، كالدامخائي، 1/130، جامع الجركس العخبية، كالغالييشي، 141، شخح شحكر الحىب، كابغ ىذاـ، 1/137، شخح ابغ عقيليشطخ: ابغ عقيل،  1

 .1/112، معاني الّشحػ
، 148 – 1/137، بغ عقيلشخح ا، كابغ عقيل، 35 – 34، الكاؼية كالذاؼية، كابغ الحاجب، 182، السفّرل في عمع العخبيّةيشطخ: الدمخذخؼ،  2

ّباف، 145 – 141، شخح شحكر الحىبكابغ ىذاـ،   – 1/130، جامع الجركس العخبيّة، كالغالييشي، 248 – 1/237، حاشية الّربّاف، كابغ الرَّ
 .123 – 1/112، معاني الّشحػ، كالدامخائي، 134
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مخاعاة لسعشى  بتأنيث الفعل؛ ،ْغ نجَح، كيجػز: َمْغ نجحْت اء مَ لمسفخد السؤّنث، العاقل: ج -
 )َمْغ(. 

 : جاء َمْغ نجح، كيجػز: َمْغ َنَجحا؛ مخاعاة لسعشى )َمْغ(.السحّكخ، العاقل لمسثّشى -
 ْغ(.جػز: مْغ نجحتا؛ مخاعاة لسعشى )مَ لمسثشَّى السؤّنث، العاقل: جاء َمْغ نجح، كي -
 ْغ َنَجُحػا؛ مخاعاًة لسعشى )َمْغ(.َمْغ َنَجَح، كيجػز: مَ  لجسع الحكػر، الُعقالء: جاءَ  -
 لجسع اإلناث، العاِقالت: جاَء َمْغ َنجَح، كيجػز: َمْغ َنجْحَغ؛ مخاعاة لسعشى )َمْغ(. -

فإذا أردنا مخاعاة الريغة الرخؼية )لفع( لػ )َمْغ( ذكخنا الفعل بعجىا بريغة السفخد، 
الفعل بعجىا بحدب  كإذا أردنا مخاعاة معشاىا، جعمشا ،محّكخْغ( مفخد، السحّكخ؛ ألّف لفع )مَ 

 كيجػز أف ُتدتخَجـ )َمْغ( لغيخ العاقل إذا: داللة )َمْغ(.
 ُندِّؿ )ُعػِمل( غيُخ العاقل معاممَة العاقل لغخض بالغي كالتذبيو، كغيخه نحػ: أ.
لة عمى الحراف، الِحراُف َمْغ أنقحني في السعخكة: استخجمت اسع السػصػؿ )َمْغ( لمجال -

 كىػ غيخ عاقل؛ ألّنظ أردت معاممتو كالعاقل؛ لسجح إنقاذه لظ مثاًل...
( لمجاللة عمى الذجخة، كىي ىحه الذجخُة َمْغ َأِحغُّ إلييا: استخجمت اسع السػصػؿ )َمغْ  -

 عاقل؛ ألّنظ عاممتيا كالعاقل؛ إلضيار العالقة القػّية بيشكسا مثاًل... غيخ
ابٍَّة العاقل مع العاقل في حكع كاحج نحػ قػلو تعالى: " ب. إذا اشتخؾ غيخُ  م ق  ُكلَّ د  ُ خ  ّللاَّ و 

اٍء  ؽ مَّ ْشُيؼ ۖ  مِّّ ؽ ف سِّ ي مَّ م ى   ي ْسذِّ ْظشِّوِّ  ع  ْشُيؼ ب  مِّ ؽ ك  ي مَّ م ى   ي ْسذِّ ْشُيؼ رِّْجم ْيؽِّ  ع  مِّ ؽ ك  ي مَّ  ي ْسذِّ
م ى   عٍ  ع  ْخُمقُ  ۖ   أ ْرب  ا ّللاَُّ  ي  اءُ  م  ذ  م ى   ّللاَّ   إِّفَّ  ۖ   ي  ْيءٍ  ُكلِّّ  ع  ي ش  فاسُتخِجـ اسع السػصػؿ  1"خٌ ق جِّ

ْؽ يسذي مى العاقل، كغيخ العاقل في قػلو: ")َمْغ( لمجاللة ع فاإلنداف يسذي  "عمى رِّْجمْيؽم 
غ( عمى ِرجَمْيِغ، كمغ الحيػاف ما يسذي عمى ِرجميغ كالّججاِج، كغيخه مغ الّصيػر، كدّؿ )مَ 

ظشوِّ "عمى غيخ العاقل فقط في قػلو:  ْؽ يسذي عمى ب  عٍ " كفي قػلو: "م  ْؽ ي سذي عمى أ ْرب  " م 
ألّف اإلنداف ال يسذي عمى بصشو، كال يسذي عمى أربع، فالسذُي عمى البصغ خاّص 
بالحيػانات الداحفة كاألفعى، كالسذي عمى أربع خاّص بالحيػانات غيخ الصائخة كالحراف، 

ْغ( دّؿ عمى غيخ العاقل؛ ألّنو اشتخؾ مع العاقل كالبقخة، كالفيل... كنِجج أّف اسع السػصػؿ )م
ياؽ، كىحا السقاـ في حكع كاحج، ىػ أّف العاقل، كغيخ العاقل خمقي  مغ ماء. هللاُ  سافي ىحا الدِّ
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ؤّنث، كالسفخد، ـ بريغة صخؼّية كاحجة )لفع كاحج( لغيخ العاقل السحكخ، كالس: ُيدتخجَ ما -
يكػف ما تجّؿ عميو غيخ  أسساء السػصػؿ بذخط أفْ ُتدتخجـ بجؿ جسيع ، فكالسثّشى، كالجسع

 :كػ عاقل
خ(. كقج َؾ: تقرج: أعِصشي الكتابَ جِ بيأعِصشي ما  - الِسْدَصخة تقرج: أعصشي  مثاًل )مفخد محكَّ

كقج تقرج: أعِصشي  )مثّشى محّكخ( مثالً  ج: أعِصشي القمسيغكقج تقر مفخد مؤنث() مثالً 
كقج  ُتَب مثاًل )جسع محّكخ غيخ عاقل(قج تقرج: أعصشي الكك  ث()مثّشى مؤنّ مثاًل الِسْدصختيغ 

 تقرج: أَعِصشي الَسَداِشَخ مثاًل )جسع مؤّنث غيخ عاقل(.
ل جسيع السعاني الّدابقة إاّل إذا كاف سمة الػاحجة مع )ما( السػصػلة تحتكنجج أّف الجس
 معشى معّيغ مغ السعاني الّدابقة.في الجسمة دليل عمى 

 ُع السػصػؿ )ما( عمى العاقل إذا:سكيجػز أف يجّؿ ا
    ع نحػ:ُنّدؿ العاقُل مشدلة غيخ العاقل؛ لغخض بالغّي ُيخيجه الستكمّ  أ.
رَأْيُت َما ُأِحبُُّو، كأنت تقرُج شخرًا ال ُتحّبو، فمع تقل )َمْغ ُأحبُّو( كُقمَت: )َما ُأحبُّو( ألّنظ  -

 و كالحيػانات، كاأَلشياء.عاممُ َتْدخخ مشو، كُتخفِّف مغ قْجره، كِؾيستو، كتُ 
بجؿ )مْغ( استخفافًا  جاَء ما ال ُنخيُجُه أْؼ جاء إنداٌف  أك شْخٌز ال ُنخيُجه، فاستخجمَت )َما( -

 ُو معاممة غيخ العاقل.ًة مشُو، كَتخؽيفًا لقْجره، كِؾيستو. فعاممتَ بو، كُسخخي
اتِّ س  . اشتخَؾ العاقُل مع غيخ العاقل في حكع كاحج كقػلو تعالى: "ب  اك  س  ا فِّي الدَّ ِّ م  ح  ّلِلَِّّ بَّ

ا فِّي اأْل ْرضِّ  م  يدُ  ك ُىؾ   ۖ  ك  كِّيؼُ  اْلع دِّ فجّلت )ما( عمى العاقل؛ ألّنو اشتخَؾ مع غيخ العاقل  1"اْلح 
 في حكع الّتدبيح هلل.

لتو الّرخفية: .3  أنؾاع اسؼ السؾصؾؿ بحدب دال
 لالسع السػصػؿ بحدب داللتو الّرخؼّية نػعاف، ىسا:

: اّلحؼ، اّلتي، الّمحاف، الّمَحْيِغ، الّمتاِف، الّمتْيِغ، الَِّحْيَغ، الّمػاتي، ؼ مؾصؾؿ ذك داللة خاّصةاسأ. 
ئي. تي، الالَّ  ة عمى معشى ُمعّيغ كسا رَأْيشا.لبالّجال فيي خاّصةٌ  الالَّ

فيي تجّؿ عمى كّل معاني السػصػؿ الخاّص  : َمْغ، ما.اسؼ مؾصؾؿ ذك داللة عاّمةب. 
 شا. فتجّؿ عمى السحّكخ، كالسؤّنث، كالسفخد، كالُسثشَّى، كالجسع.كسا رأي
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 اسؼ اإلشارة
ىػ اسع معخفة يجّؿ عمى شيء )مدسَّى( معيَّغ، محّجد. كىحا الذيء ىػ االسُع تعخيفو:  .1

 1الُسذاُر إليو.
 2:أسساء اإلشارة، كدالالُتيا الّرخفية .2
ٌج...كغيخ العاقل نحػ: ذا  لإلشارة إلى السفخد السحكخ، العاقل نحػ: ذا: - ذا أحسُج، كذا محسَّ

 ِحراٌف، كذا ِكتاٌب، كذا ِحػاٌر...
ي، تِّي، تِّوِّ  - ، ذِّ هِّ : لإلشارة إلى السفخد السؤّنث، العاقل نحػ: ِذِه فاِشسُة، ذؼ خجيجُة، كِتْي ذِّ

ِتِو َشجاعٌة... كجسع زكجِتي، كِتِو َفتاٌة...كغيخ العاقل نحػ: ِذِه َنْحمٌة، كِذْؼ بقخٌة، كِتْي َشجخٌة، ك 
 الٌت، كِتِو سشاِبُل...سْ ُنُسػٌر، كِذؼ أشجاٌر، كِتْي نَ  غيخ العاقل نحػ: ِذهِ 

ْيؽِّ  - ، ذ  جيَقيِغ...كغْيِغ : لإلشارة إلى السثّشى السحّكخ، العاقل نحػ: ذاِف الِعباف، كذَ ذافِّ يخ الرَّ
 ْيِغ اْلقمَسْيِغ...العاقل نحػ: ذاِف أَسجاِف، كذَ 

- ،  غِ يْ : لإلشارة إلى السثّشى السؤّنث، العاقل نحػ: تاِف ُمسخِّضتاِف، كتَ ؽِّ يْ ت   تافِّ
جختيِغ، كَتيِغ الِفْكخَتْيِغ...  الجارَتْيِغ...كغيخ العاقل نحػ: تاِف الّشْعجتاِف، كَتْيِغ الذَّ

 : لإلشارة إلى الجسع العاقل، السحّكخ نحػ: ُأكالء ُجشػٌد، كُأكالِء فاّلحػَف، كُأكالءِ أكالءِّ  -
اراٌت، كُأكالِء َداِعَياٌت، كُأكالِء شاِىخاٌت...    ُكَزراُء... كالسؤّنث نحػ: ُأكالِء َبحَّ

سػاء أكاف السكاُف الُسذاُر إليو محّكخًا نحػ:  إلى السكاِف الحاضخ، أك الَقِخيب: لإلشارِة اش  ىُ  -
ذاعُة، كُىشا الجامعُة ُىشا، كُىشا اإل...أـ مؤنَّثًا نحػ: ، كُىشا الَسْصَععُ ْمَعبُىشا الَسدِجُج، كُىشا السَ 

أْؼ الَسدجُج في ىحا السكاف الحؼ نحُغ ؼيو، أك ىػ قخيٌب إلى السكاف الحؼ َنحُغ  الَسْجَرسُة...
 حؼ نحُغ ؼيو، أك قخيبٌة إليو.ؼيو، كالَجامعُة في الَسكاف ال

عَّ اْلِبشاُء، كَثعَّ الَسْشِدُؿ... كَثعَّ : لإلشارة إلى السكاِف اْلَبعيج محّكخًا نحػ: َثّع الَسْدَبُح، كثَ ث ؼَّ  -
 .أْؼ مكاُف السدبح بعيج، كالبشاُء في َمكاٍف بعيج الجامعُة، كَثّع الَحِجيقُة، كَثّع اْلَسْػِقف..

 :كػكاإلشارة بػ )ىشا( ك)َثّع( تكػُف إلى مكاِف ُكجػِد الُسذاِر إليو إذا كاف شخرًا، أك شيئًا 
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 .1/84، معاني الّشحػ، كالدامخائي، 1/128، الجركس العخبية
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ا، كالِحراُف ُىشا: أشْخنا بػ )ُىشا( إلى مكاف ُكجػد أحسج، كالِكتاب، أحسُج ُىشا، كالِكتاُب ىش -
فالُسذاُر إليو في المفع ىػ: أحسج، كالكتاب، كالِحراف، كالُسذاُر  كالِحراِف، كلْع ُنِذخ إلييع.

 إليو في السعشى ىػ مكاُف كجػد الُسذار إليو.
ا بػ )َثعَّ( إلى مكاِف ُكجػِد أحسج، كالِكتاب، عَّ الِكتاُب، كَثعَّ الِحراُف: أشْخنعَّ أحسُج، كثَ ثَ  -

فالُسذاُر إليو في المفع ىػ: أحسج، كالكتاب، كالِحراف، كالُسذاُر  كالِحراِف، كلع ُنذْخ إلييع.
 إليو في السعشى ىػ مكاُف ُكجػِد الُسذاِر إليِو.

 ىػ الُسذارَ أْؼ يكػف السكاف  عَّ( تكػف إلى السكاف بحاتوإذْف، فاإلشارُة بػ )ىشا( ك)ثَ 
 ُكجػِد الُسذار إليو. ، أك إلى مكافِ إليو

كاألصُل في الُسذاِر إليو أْف يكػف ُمذاَىجًا مغ الستكمِّع، كالستمقِّي، محدػسًا، حاضخًا 
ـِ الكالـ نحػ: ذا أحسُج، كذِه شجخٌة، كُأكالِء قُ  ع قبل زاٌة... فيػ ُمذاَىج مغ الستكمِّ في مقا

 ذاَىٌج مغ الستمقِّي حيَغ اإلشارة، كبعجىا.اإلشارة، كحيشيا، كبعجىا، كمُ 
الُسذاَىج )الغائب  كَتجػز اإلشارُة إلى غيخ الحاضخ )الغائب( في مقاـ الكالـ، كغيخِ 

ع، كغيخ السحدػس عمى سبيل السجاز، كِلغخض بالغّي، معشػّؼ يقِرجه الستكمِّ  أك السعشػّؼ(
كِتِو شجاعٌة  (ذا أحسُج )إذا كاف غائباً التفريل ؼيو؛ ألّنو بحث بالغّي نحػ:  كليذ ىحا مقاـَ 

 كتاِف ِفكختاِف... حدػس بإحجػ الحػاّس الخسذ()شيء معشػّؼ، غيخ مخئّي، كال م
3. :  1اسؼ اإلشارة مع )ىا( التشبيو، ككاؼ الخظاب، كالـ الُبعجِّ

الغافل، أك  ّع( بػ )ىا( الّتشبيو؛ لتشبيو الستمقِّياإلشارة عجا )ُىشا، كثَ  كثيخًا ما ُتدَبق أسساءُ 
غيخ الُسبالي قبل اإلشارة، فتريخ )ىا( مع اسع اإلشارة الحؼ دخمت عميو ُكتمة صخؼّية كاحجة، 

تبقى في المفع مع : َىحا، ىحِه، ىحؼ، ىحاِف، ىحْيِغ، ك كُتحَحؼ ألف )ىا( التشبيو في الكتابة، 
 ...ىؤالء، كَتبقى في المفع، كالِكتابة مع: ىاتي، ىاِتِو، ىاتاِف، ىاَتْيغِ 

فالستكّمع باإلشارة مغ دكف )ىا( التشبيو يقـػ بعسمّية كالمّية كاحجة، ىي اإلشارة؛ ألّف 
، ؼُيذاُر الستمّقي يكػف مشتبيًا في األصل، أك يعتقج الستكمِّع أّنو مشتِبو، فال َيحتاُج إلى تشبيو

 ُمباَشخة نحػ: ذا معمِّع، كذِه كخاَمٌة، كأكالِء قاِدمػَف...
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شارة مع )ىا( التشبيو يقـػ بعسمّيتْيِغ كالمّيَتيغ، ىسا التَّشبيو، تشبيو السخاَشب كالستكمِّع باإل
فإذا ، الغافل، أك غيخ السبالي، كغيخ السيتّع، أك أّف الستكمِّع قج يعتِقج أّنو كحلظ، فُيشبُِّيو أّكالً 

 ِف َحكيساِف...انتباىو، أشار نحػ: ىحا أحسُج، كىحِه ِمدكيشٌة، كىحا انتبو، أك اعتقج الستكمعُ 
أسساء اإلشارة؛ لمجاللة عمى السخاَشب أؼ لتأكيج  الخصاب بعَس  كقج تمحُق كاؼُ 

حزػر السخاَشب أماـ الستمقِّي؛ لمجاللة عمى ُبعِج السذار إليو ُبعجًا قمياًل عغ الستكمِّع، 
ـِ الكالـ، ؼيريخ اسع اإلشارة مع كاؼ الِخصاب كتمة صخؼيًة كاحجة مؤلّ  فة كالسخاَشب، كمقا

مغ َكحجتيِغ صخفّيتيغ، ىسا اسع اإلشارة، كىػ اسع، ككاؼ الخصاب، كىػ حخؼ. كتأتي كاؼ 
، كِتْمَظ أميخٌة، ذاَؾ أحسجُ  الخصاب مع أسساء اإلشارة: ذاَؾ، ِتمَظ، ِتيَظ، أكلئَظ، ىشاؾ نحػ:

 كأكلئَظ ُضيػٌؼ...
سج، كأكلئَظ مع السذار إليو السحكخ نحػ: ذاَؾ أح الخصاب مفتػحةً  كُتدتخجـ كاؼُ 

ارٌة... كالُسذار إليو السؤّنث نحػ: ِتمَظ الَخْشداُء، كُأكلئَظ َمِمكاٌت...  بحَّ
ُبعجًا كثيخًا  مجاللة عمى أّف السذار إليو بعيجٌ كتمحق الـُ البعِج بعَس أسساء اإلشارة؛ ل

ة كاحجة كالستمقِّي، كمقاـ الكالـ، ؼيريخ اسع اإلشارة مع الـ البعج كتمة صخؼيّ  ،عغ الستكمِّع
الُبعج، كىػ حخؼ. كتأتي الـُ  ـُ مؤّلفة مغ َكْحَجَتْيِغ صخفّيتيغ، ىسا اسع اإلشارة، كىػ اسع، كال

 البعج مع أسساء اإلشارة: ذلَظ، ِتمَظ، ُىشاِلَظ نحػ: ذِلَظ أحسُج، كِتْمَظ شجخٌة، كىشاِلَظ السصعُع.
؛ لسشع التقاء الّداكشيغ، تابةكالـُ الُبعِج ساكشة في األصل، فُتححؼ ألف )ذا( لفطًا ال ك 

كُتكدخ الـُ الُبعِج عمى األصل في التخمز مغ التقاء الداكشيغ؛ لمتخمز مغ التقاء سكػنيا 
بدكػف ألف )ذا( الداكشة السػجػدة في المفع. كُتححؼ ياء )ذؼ( لفطًا ككتابة مع الـ البعج؛ 

البعج مع  خ الـُ بعج بيشسا ُتكدَ الـ ال ياء اسع اإلشارة، كسكػفِ  لسشع التقاء الداكشيغ، سكػفِ 
 )ىشاِلَظ( لمتخمز مغ التقاء سكػنيا بدكػف ألف )ُىشا(.

كقج تجتسع )ىا( التشبيو مع اسع اإلشارة، ككاؼ الخصاب، كالـ الُبعج دفعًة كاحجة، 
أماـ صيغة صخؼّية  كيكػف ىحا االجتساع مع اسع اإلشارة )ذا( فقط، ؼُيقاؿ: َىَحِلَظ، فشكػف 

كالـ البعج، ككاِؼ  )ذا(أربع كحجات صخؼّية، ىي: )ىا( الّتشبيو، كاسع اإلشارة  ة مغمَ مذكَّ 
كالجاللة  عاٍف صخؼية، ىي: التشبيو بػ )ىا( كاإلشارة إلى مفخد محكخ بػ )ذا(م ةصاب، كأربعالخ

ة؛ بالـ الُبعِج عمى ُبعِج الُسذاِر إليو بعجًا كثيخًا، كالجاللُة بكاؼ الخصاب عمى أّف اإلشارة قائس
 نحػ: ألجل الستمقِّي ال مغ أجل غيخه



دعليد.                 المعاني الصَّرفيَّة                                                باكير ُمحمَّ

63 
 

: نّبيَت بػ )ىا( التشبيو الستمقّي الغافل، كىحا معشى، كدلْمت بػ )ذا( عمى أّف لِّػ  خالِّجٌ ح  ى   -
إليو )خاِلج( مفخد، محّكخ، كىحا معشى، كدلْمَت بػالـ البعِج عمى ُبعجه بعجًا كثيخًا عشظ،  السذارَ 

مشظ  حا معشى، كدلْمت بكاؼ الخصاب عمى أّف اإلشارة كقعتكعغ الستمقِّي، كمقاـ الكالـ، كى
    ب الحؼ تتحّجث معو ال مغ أجل غيخه، كىحا معشى.مغ أجل السخاشَ 

صاب، فشحرل عمى صيغة الُبعج مع كاِؼ الخ اإلشارِة الـُ  كيجػز أْف تمحق اسعَ   
الُبعج، كىػ  ـُ اإلشارة، كىػ اسع، كال صخؼّية مؤّلفة مغ ثالثة عشاصخ صخؼّية، ىي: اسعُ 

الخصاب، كىػ حخؼ، كىحه الريغة الّرخؼّية تؤّدؼ ثالثَة معاٍف صخؼّية دفعة  حخؼ، ككاؼُ 
، كمعشى ُبعِج الُسذار الحؼ تجّؿ عميو الـُ الحؼ ُيؤّديو اسُع اإِلشارة كاحجة، ىي معشى اإلشارة

ع كاؼ الِخصاب الخصاب، كتمحق الـُ الُبعِج م الُبعج، كمعشى الخصاب الحؼ تجّؿ عميو كاؼُ 
 اإلشارة: ذلَظ، ِتْمظ، ُىشاِلَظ نحػ: أسساءَ 

رافٌ  - لػ  حِّ كدلْمَت  )حراف( باسع اإلشارة )ذا( عمى معشى اإلشارة إلى مفخد محكخ : دلْمتَ ذ 
بالـ الُبعِج عمى معشى ُبعج الُسذار إليو )ِحراف( ُبعجًا كثيخًا عشظ، كعغ الستمّقي، كمقاـ 

 صاب عمى معشى الِخصاب أك الُسخاَشبة.الكالـ، كدلْمَت بكاؼ الخِ 
كبالـ  )بالد( : دلمَت باسع اإلشارة )تي( عمى معشى اإلشارة إلى جسع غيخ عاقلتِّمػ  بِّالُدنا -

الُبعِج عمى ُبعجه ُبعجًا كثيخًا عشظ، كعغ السخاَشب، كمقاـ الكالـ بيشكسا، كبكاؼ الِخصاب عمى 
 معشى الخصاب.

باسع اإلشارة معشى اإلشارة إلى مكاف الغابة، كبالـ الُبعِج عمى معشى : أّدْيَت الغابةُ ُىشالِّػ   -
ُبعجىا ُبعجًا كثيخًا عشظ، كعغ الستمقِّي، كمقاـ الكالـ بيشكسا، كبكاؼ الخصاب عمى معشى 

 الِخصاب.
كَتجػز معاممُة الُسذاِر إليو القخيِب كالُسذاِر إليو البعيج؛ لسعشى ججيج، أك غخض 

ّمع كقػلظ: ذلَظ َمصعٌع مع أّنو قخيٌب إليظ، كإلى الستمّقي، كاألصل أف تقػؿ: بالغي ُيخيجه الستك
ىحا مصعع؛ ألنو قخيب، كقػلظ: ِتمَظ ُأّمَظ مع أّنيا قخيبٌة إليو، كذلظ إعالًء لذأنيا مثاًل، 

 كاألصل أف تقػؿ: ىحه ُأّمظ؛ ألّنيا قخيبة. 
قخيب لسعشى ججيج، أك غخض بالغّي كتجػز معاممُة الُسذاِر إليو البعيج كالُسذار إليو ال

ججيج ُيخيجه الستكمِّع كقػلظ، كأنَت في بالد الُغخبة: ىحا بَمجؼ مع أّنو بعيج عشظ؛ لُتطيخ محّبتظ 
 .، كاألصُل أْف تقػؿ: ذلظ بمجؼ؛ ألّنو بعيجلو، كشػقَظ إليو مثالً 
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بو نحػ:  كيجػز أف تجخل كاؼ التذبيو عمى اسع اإلشارة، ؼيريخ اسع اإلشارة مذبَّياً 
 فػ )َكحا( صيغة صخؼّية تتأّلف مغ عشرخيغ صخفيَّْيِغ، ىسا كاؼُ  1ذا: َكحا، كذلظ: َكحِلَظ.

كىػ اسع، معشاه اإلشارة إلى مفخد،  اإلشارة )ذا( التذبيو، كىػ حخؼ، معشاه التذبيو، كاسعُ 
 محّكخ.

، كىػ التذبيو ك)َكحِلَظ( صيغة صخؼّية مؤّلفة مغ أربعة عشاصخ صخؼّية، ىي كاؼُ 
إلى السفخد، السحّكخ، كالـُ  اإلشارة )ذا( كىػ اسع، معشاه اإلشارةُ  حخؼ، معشاه التذبيو، كاسعُ 

الخصاب، كىػ  عمى ُبْعج الُسذاِر إليو ُبعجًا كثيخًا، ككاؼُ  معشاه الجاللةُ الُبعج، كىػ حخؼ، 
 عمى الِخصاب. حخؼ، معشاه الجاللةُ 
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 ؼ بالشِّجاءُسعخَّ ، كالؼ باإلضافةالسعخَّ 
 . الُسعّخؼ باإلضافة:1

ى( معّيغ، محّجد. كىػ اسٌع نكخة ُأضيف إلى دسَّ ىػ اسع معخفة يجّؿ عمى شيء )مُ 
سيخ، االسع السػصػؿ، اسع  ،بقة )اسع العمع، السعّخؼ بػ )اؿ(معخفة مغ السعارؼ الّدا الزَّ

  1ِكتاب( ُنعّخفو باإلضافة:اإلشارة( فاكتدب مشو التعخيف، فرار معخفة نحػ االسع الشكخة )
االسع الشكخة )ِحراف( ُنعخِّفو كك ، تاُبَظ، كتاُب اّلحؼ، كتاُب ىحاِكتاُب خالٍج، كتاُب الصَّالِب، ك

 ِغ.يي، ِحراُف اّلحيَغ، حراُف ىححراُف فخيٍج، ِحراُف الفاّلِح، ِحرانِ   :باإلضافة
 :السعّخؼ بالّشجاء. 2

د بػاسصة الشِّجاء. فيػ اسٌع نكخة ىػ اسٌع معخفة يجّؿ عمى شيء )ُمدسَّ  ًى( ُمعّيغ، محجَّ
: يا : ياجاء عميو نحػ: ِكتابٌ تعّخؼ، كتحّجد بجخػؿ حخؼ الشِّ  ، ِحراٌف: يا ِكتاُب، ُجشجؼٌّ  ُجشجؼُّ

كيكػف في ىحه الحالِة َمبشّيًا عمى الزّع، كمقرػدًا بالشِّجاء دكف  2داُر... ِحراُف، داٌر: يا
د دكف غيخه، كإذا ناديَت قائاًل:  يًا: ياغيخه. فإذا قمت ُمشادِ  صجيُق، دلْمَت عمى ِنجاء صجيق محجَّ

دًا دكف غيخه. أّما إذا نربت االسعَ  يا بعج حخؼ الشِّجاء  الّشكخةَ  جاُر، قرْجت جارًا كاحجًا، ُمحجَّ
 جارًا، لع يكغ االسع السشادػ معخفًة؛ ألّنظ ُتشادؼ عمى العسـػ ال عمى صجيقًا، كيا نحػ: يا

 فأنت ُتشادؼ أّؼ صجيٍق، كأّؼ جاٍر عمى العسـػ ال عمى التحجيج. الخرػص،
ػ معخفة في األصل، لع يُكغ معّخفًا بالشِّجاء بل معخفة عمى كإذا كاف االسُع الُسشادَ 

 ؼ ال ُيعخَّؼ نحػ:أصمو؛ ألّف السعخَّ 
  بالّشجاء.، فتشاديو: يا محّسُج، فيػ معخفٌة بالعمسّية المعخفةٌ  عمعٍ  محّسٌج: اسعُ  -
سيخّية ال بالشِّجاء.ضسيخٌ  ،معخفةٌ  أنَت: اسعٌ  -  ، فتشاديو: يا أنَت، فيػ معخفة بالزَّ
 َىَحا: اسع معخفة، اسع إشارة، فتشاديو: يا ىحا، فيػ معخفة باإلشارة ال بالّشجاء. -
 الشِّجاء.الّرجيق: اسع معّخؼ بػ )اؿ(، فتشاديو: يا أيُّيا الّرجيق، فيػ معخَّؼ بػ )اؿ( ال ب -
 اّلحيغ: اسع معخفة، اسع مػصػؿ، فُتشاديو: يا َأيُّيا الَّحيَغ، فيػ معخَّؼ بالسػصػلّية ال  -

 بالشِّجاء.

                                                           
 .1/157، جامع الجركس العخبيةيشطخ: الغالييشي،  1
ىب، كابغ ىذاـ293، الكُشاشيشطخ: السؤدب،  2 ركس العخبيّة، كالغالييشي، 110، ، شخح شحكر الحَّ  .158 -1/157، جامع الجُّ
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 باالسؼ السخكَّ 
: ىػ ما تأّلف مغ كمستيغ، أك أكثخ لمحرػؿ عمى معشى ججيج. كىحا السعشى تعخيفو .1

 1لمحرػؿ عمى: مساتُ ب الكالججيج َيشذأ مغ الريغة الّرخؼّية الججيجة. فُتخكَّ 
يِغ.. أؼ عمى اسع عمع شخزأ. معشى العمسّية  . كىحا سبق الكالـُ نحػ: عبُجهللِا، كَصالُح الجِّ

 عميو في اسع العمع السعخفة؛ كلحلظ ال أُعيج الكالـ ؼيو.
كذلظ بتخكيب اسع ججيج مؤّلف مغ ضخفيغ؛  ب. معشى الغخفّية السكانّية، أك الدمانّية:

 ضخفّي ججيج يتحّرل مغ مجسػع الطخفيغ نحػ: لمحرػؿ عمى معشى
، مخّكب مغ الطخفيغ ) صباح، كَمداء( لمجاللة عمى كقػع : اسٌع ضخُؼ زمافصباح  مداء   -

الحجث باستسخار، في كلِّ كقت. فإذا قمَت: أزكُرَؾ صباَح مداَء، دلْمت عمى أّف زيارتظ كاقعٌة 
إذا قمَت: أزكُرَؾ صباَحًا، كَمداًء، بالغة. ك ك مأ ،، كاالستسخار دكف انقصاع حؿيقةعمى الجكاـ

 كاحج، كمداء كاحج فقط. أْف تكػَف زيارتَظ كاقعة في صباحٍ احتسل 
ْيؽ   - ْيؽ  ب  كخار؛ لمجاللة عمى الّطخؼّية مكاٍف، ُمخكَّب مغ الطخؼ )بْيَغ( بالتِّ  ؼُ : اسٌع ضخ ب 

َبيَغ الّصاكلِة كالَسقعِج، دلْمَت عمى  الستأرِجحة بيغ شيئيغ، كاألصل: بْيغ، كَبْيَغ. فإذا قمت: أنا
 بيشّية كاضحة. كإذا ُقمَت: أنا بْيَغ َبْيَغ، دلْمَت عل بيشّية ُمتأْرِجحة، غيخ كاضحة.

 : نحػ:ج. معشى الحاؿ
نحػ:  ، كاألصل: بْيٌت، كبْيٌت.: لمجاللة عمى التالصق الذجيج حؿيقًة، أك مبالغةً ب ْيت  بْيت   -

لمجاللة عمى عجـ كجػد فاصل بيغ بيتيكسا. كىحا السعشى غيخ مػجػد أحسُج جارؼ بيَت بيَت؛ 
 غيخ ذلظ أيزًا. ُج جارَؼ ُمالِصقًا؛ ألّنو يحتسلُ في قػلظ: أحس

ْيص  ب   - ْيٌز، كَبْيٌز ؽ الّذجيج حؿيقة، أك مبالغًة، كاألصل: حَ : لمجاللة عمى التفخّ ْيص  ح 
و: َشَغَخ َبَغَخ؛ لمجاللة عمى التفّخؽ شجيج. كِمثمُ ْيَز بْيَز أؼ في تفّخٍؽ نحػ: أىُل القخيِة في حَ 

جيج، كأصمُ   شجيج. تفّخؽٌ و: َشَغٌخ، كَبَغٌخ نحػ: انرخَؼ الصاّلُب َشَغَخ َبَغَخ أؼ انرخافًا ؼيو الذَّ
( نحػ: أحج عذخ، ِاثشا 10( مع العجد )9 -1يكػف بتخكيب عجد مفخد مغ ) معشى العجد: -د

 كَعذٌخ، ِاثشا كعذٌخ، ثالٌث كعذٌخ... عذخ، ثالَث عذخ...كاألصل: أحجٌ 

                                                           
شخح شحكر ، كابغ ىذاـ، 1/125، شخح ابغ عقيل، ، كابغ عقيل279، الكُشاش ، كالسؤدب،225، السفّرل في عمع العخبيةيشطخ: الدمخذخؼ،  1

 .14 -1/12، جامع الجركس العخبيّة، كالغالييشي، 73،89 -72، الّحىب
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د  الع ج 
ّضح السقرػد فال ُبّج لمعجد مغ معجكد ُيػ  1معجكد. اسعٌ  اهىػ اسٌع يجّؿ عمى معش تعخيفو: .1

 بو نحػ: 
 السقرػد بالعجد )ثالثة(. غَ ُكُتٍب: السعجكد )ُكُتب( بيَّ  ثالثةُ  -
 جد )سْبع(.َسْبُع ُغخٍؼ: السعجكد )ُغَخؼ( بيََّغ السقرػد بالع -

 كالَسْعجكد ىػ الذيء الحؼ َنُعّجه، كمغ أجمو كاف الَعجُد.
دأنؾاع الع .2  2ع العجد بحدب صيغتو الّرخؼّية إلى:قدَ : يُ ج 
د1. 2 ، كَيذسل العجد مغ ِصفخ إلى عذخة، كمئة، ة: كىػ ما تأّلف مغ كمسة كاحج. عجد مفخ 

 كألف، كِمْميػف، كِبْمَيػَف، كِمْميار، كِبْميار...
ب:2. 2 ( كيذسل 10( مع العجد عذخة)9-1ىػ ما تخّكب مغ عجد مفخد مغ ) . عجد مخكَّ

 (.19( إلى تدع عذخ)11األعجاد مغ أحج عذخ)
شػات، كىي س خُ ْقج عذْ ج ، كالعَ قْ ىي األعجاد التي تجّؿ عمى العَ  . ألفاظ )أعجاد( العقؾد:3. 2

َسْبُعػَف ك ( 60ِستُّػَف)ك ( 50َخْسُدػَف )ك  (40َأْرَبعػَف )ك ( 30ثالثػَف )ك ( 20األعجاد: ِعذخكَف )
 (.90ِتْدُعػَف )ك  (80َثساُنػَف )ك ( 70)

اظ العقػد ككاك العصف، كلفٍع مغ ألفىػ العجد السخكَّب مغ عجد مفخد،  . عجد معظؾؼ:4. 2
ِستٌّ كِسّتػف ك  (45خسذ كأربعػف )ك  (33ثالث كثالثػف )ك  (21نحػ: كاحج كعذخكف )

 (111كِمئات نحػ: ِمئة كأحج عذخ )مغ ثالثة أرقاـ: آحاد، كعذخات، (... أك ما تأّلف 66)
(... أك مغ أربعة أرقاـ نحػ 358كثالثسئة كثساٍف كخسدػف ) (220ِمئتاف كعذخكف )ك 
 (... أك مغ خسدة أرقاـ.... أك مزاعفات ذلظ...3789( ك)1234)

بال تاء مخبػشة في آخخه نحػ: ـ ىػ الحؼ ُيدتخجَ  خُ السحكَّ  العجدُ  3:وتحكيُخ العجدِّ كتأنيثُ . 3
 كاحج، ثالث، أربع، خسذ، ِسّت، سبع، ثساٍف، ِتدع، َعذخ.

                                                           
 .162، ، سمع المداف، كعصية301، ، الكُشاشيشطخ: السؤدب 1
، كابغ مالظ، 38، كاؼية كالذاؼيةال، كابغ الحاجب، 276-271، السفرل في عمع العخبية، كالدمخذخّؼ، 170 -2/151، السقتزبيشطخ: السبخد،  2

مخترخ ، كالفزمي، 237 -3/235، معاني الشحػ، كالدامخائي، 121، التصػر الشحػؼ ، كعبجالتّػاب، 301، الكُشاش ، كالسؤدب،48، متغ األلؽيّة
 .162، ُسّمع المداف، كعصية، 73، الرخؼ

، كالفزمّي، 307 -306، الكُشاش، كالسؤّدب، 276 -271، رل في عمع العخبيةالسف، كالدمخذخّؼ، 2/429، األصػؿ في الشحػيشطخ: ابغ الّدّخاج،  3
 .73، مخترخ الّرخؼ
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مخبػشة نحػ: كاحجة، ثالثة، أربعة، خسدة، ِسّتة،  سؤنَّث ىػ الحؼ تكػف في آخخه تاءٌ كالعجد ال
 َسْبعة، ثسانية، ِتْدعة، َعْذخة.

تو الّرخؼّية بعج نػنو اأُلكلى، أّما العجد )ِاثشاِف( فُيَؤّنث بديادة تاء مفتػحة في صيغك 
 ؼيريخ )ِاْثشتاِف(.

العجد ِصْفخ، كألفاظ العقػد، كمئة، كأْلف، كِمميػف... ُتدتخجـ بمفع كاحج أْؼ ال محّكخ، ك 
خؼّية(. يغة الرَّ  كال مؤنَّث ليا مغ جية المَّفع )الرِّ

 ،( فقط10 -1لألعجاد السفخدة مغ ) إذْف، فالّتحكيخ، كالتأنيث مغ حيث المفُع يكػف 
 كإليظ تفريل ذلظ: أّما بؿّية األعجاد، فال ُيريبيا الّتحكيُخ، كالتأنيث مغ حيث المفُع.ك 

خاف مع السعجكد السحّكخ نحػ: قمٌع كاحٌج، كأحج عذَخ ِكتابًا، ، ُيحكّ كاحج، كاثشاففالعجداف أ. 
ثاف مع مشداًل، كُيؤنَّ  ككاحٌج كعذخكف مشداًل، كقمساِف اثشاِف، كاثشا عذخ ِكتابًا، كاثشاف كأربعػفَ 

ِمدصخٌة كاحجة، كإحجػ عذخة زىخة، كإحجػ كثالثػف ُغخفة، كمدصختاِف السعجكد السؤنَّث نحػ: 
 اثشتاِف، كاثشتا عذخة زىخة، كاثشتاِف كعذخكف ُغخفة.

، صفحةً  ُغخؼ، كأربَع عْذخةَ  خ مع السعجكد السؤّنث نحػ: ثالثُ ( ُتحكَّ 9-3ب. األعجاد مغ )
بابًا،  ، كُتؤنَّث مع السعجكد السحّكخ نحػ: أربعُة رجاؿ، كِستََّة عَذخَ نجسةً كخسٌذ كعذخكف 

 ...ِقصاراً كعذخكَف  كسبعةٌ 
( إذا كاف مفخدًا، ُذكِّخ مع السعجكد السؤّنث نحػ: َعْذُخ ِنداٍء، كَعْذُخ ُسْشبالٍت، 10ج. العجد )

خُة خُة ِقصاراٍت، كعذَ اٍؿ، كعذَ ِرج كَعْذُخ بقخاٍت... كُأنِّث مع السعجكد السحّكخ نحػ: عَذخةُ 
 َأحِرشٍة...

ْيؽُ ك    خًا نحػ: عذَ ( مفتػحٌة إذا كاف ال10العجد ) شِّ خ ، كأحج عذَ خُة رجاؿٍ سعجكُد محكَّ
 نحػ: عْذُخ ِنداٍء، كاْثشتا َعْذخَة زكجًة... كساكشٌة إذا كاف السعجكُد مؤّنثاً كػكبًا... 

 الشطخ إلى مفخده نحػ:كُيحَكع عمى السعجكد بالتحكيخ أك التأنيث ب
 : ُسشُبمة: مؤّنث، كُغخؼ: ُغخفة: مؤّنث.سشابل -
 شة: ِحراف: محّكخ.أبػاب: باب: محّكخ، كأحِر  -

ْميارعجاد د. األ ميْؾف، كمِّ فخ، كألفاظ العقؾد، كمئة، كألف، كمِّ خ، كال صِّ ... ال ُتحكَّ
ِصفخ مقَعج، كِصفخ سبُّػرة، مفع كاحج مع السعجكد السحّكخ، كالسؤّنث نحػ: بُتؤنَّث أؼ ُتدتخجـ 
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خكف امخأًة، كِمئُة معمٍِّع، كِمئُة معمِّسة، كألُف حارٍس، كأْلف حاِرسٍة، ذكِعذخكف رجاًل، كعِ 
 كِمْميػُف ِدْرَىٍع، كِمْمَيػُف َلْيخٍة...

 . تعخيف العجد بػ )اؿ(:4
خفة. كُيعّخؼ العجد اسٌع ُيدتخَجـ نكخة نحػ: كاحٌج، ثالثٌة، عذخكف، ِمئة... كُيدتخَجـ مع

 تي:آلالعجد بػ )اؿ( عمى الشحػ ا
ُنجخل )اؿ( التعخيف عميو مباشخة نحػ: كاحج: الػاِحج، اثشاف:  :غيخ السزاؼ العج السفخدأ. 

 االثشاف، ثالثة: الثالثة...
ُنجِخل )اؿ( الّتعخيف عمى الُسزاؼ إليو نحػ: ثالثة ُكُتٍب: ثالثُة  :العجد السفخد السزاؼ ب. 

  بعُة شػارع: سبعُة الّذػارع، عذخة سائقيغ: عذخة الّدائقيغ...الُكُتِب، س
ُنجخل )اؿ( التعخيف عمى جدئو األّكؿ )السفخد( نحػ: أحج عذخ: األحج  :العجد السخّكبج. 

 عذخ، اثشا عذخ: االثشا عذخ، ثالثة عذخ: الثالثة عذخ...
العذخكف، ثالثػف: ُنجخل )اؿ( التعخيف عمييا مباشخة نحػ: عذخكف:  :ألفاظ العقؾدد. 

 الثالثػف، أربعػف: اأَلربعػف، َخْسدػف: الخسدػف...
التعخيف عمى الجدأيغ نحػ: كاحج كعذخكف: الػاحج  ُنجِخل )اؿ( :العجد السعظؾؼق. 

بعػف...  ادس كالدَّ  كالِعذخكف، ثالثة كخسدػف: الثالثة كالخسدػف، سادس كسبعػف: الدَّ
ياغة العجد عمى  .5 ل(:صِّ  1كزف )فاعِّ

راغ مغ العجد اسٌع عمى كزف )فاِعل( لمجاللة عمى تختيب السعجكد عمى الشحػ يُ 
 اآلتي:

أ. ُيراغ مغ العجد السفخد نحػ: اثشاف: الثاني: السقعج الثاني، اثشتاف: الّثانية: الداعة الّثانية، 
 ثالثة: الّثالث: الّرفُّ الثاِلث...

ؿ نحػ: أحج عذخ: الحادؼ عذخ: ُيراغ مغ العجد السخّكب، كالسعصػؼ مغ جدئو األكّ  .ب
الخجل الحادؼ عذخ، أربع عذخ: الخابع عذخ: اليـػ الخابع عذخ، خسذ كعذخكف: الخامذ 

                                                           
 -271، السفّرل في عمع العخبية، كالدمخذخّؼ، 427 -2/426، األصػؿ في الشحػ، كابغ الدخاج، 182 -2/179، السقتزب يشطخ: السبخد، 1

 مخترخ الّرخؼ،، كالفزمّي، 3/241، معاني الشحػ، كالدامّخائّي، 123، التصػر الشحػؼ ب، ، كعبجالتّػا38، كابغ الحاجب، الكاؼية كالذاؼية، 276
 .165، سمع المداف، كعصّية، 74
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كالعذخكف: العاـ الخامذ كالعذخكف، سبعة كثسانػف: الدابع كالثسانػف: الدّيارة الّدابعة 
 كالثسانػف...
حج: أَ ل( بريغة )كاِحج( نحػ: كزف )فاعِ ( إذا كاف مفخدًا، أك معصػفًا، جاء 1ج. العجد )

(: كاِحج كخسدػف: الّذيخ الػاحج كالخسدػف... كإذا 51)ك ، ، كَمِمٌظ كاِحجٌ يٌخ كاِحجكاحج: أمِ 
 كاف مخّكبًا، جاء كزف )فاِعل( بريغة )حادؼ( نحػ: الحادؼ عذخ: السيشجس الحادؼ عذخ.

، كِممَيػف، كِمميار، ج. ال ُيراغ اسع عمى كزف )فاِعل( مغ األعجاد ِصفخ، كِمئة، كألف
 كألفاظ العقػد.

كالعجُد الَسرػُغ عمى كزف )فاِعل( ُيصابق معجكَده في التّحكيخ، كالتأنيث؛ ألّنو يأتي بعجه،    
كيكػف صفة لو، فُتصبَّق عمييسا قاعجُة ُمصابقِة الّرفة لمسػصػؼ، كُتتَخؾ قاعجُة مخالفة العجد 

ابعُة...( لمسعجكد نحػ: الكتاُب ا10-3السفخد مغ )  لخامُذ، كالُغخفُة الدَّ
ْفع ل(:تحؾيل العجد إلى صيغة )ُفع   .6  1اؿ، كم 

اؿ، كَمْفَعل( لمجاللة عمى ( إلى صيغة )ُفعَ 10 -1يجػز تحػيل العجد السفخد مغ )
ع، أربعة: ُرباع: َمْخبَ ك ث، ث: َمْثمَ ثالثة: ُثاَل ك َمْثَشى، ْثشاف: اك التختيب نحػ: كاِحج: ُأحاد: َمْػَحج، 

 س... فتقػؿ:ِسّتة: ُسَجاس: َمْدجَ ك خسدة: ُخَساس: َمْخَسذ، ك 
 كبيحا التختيب. د،ى أؼ بيحا العجمػا َمْثشَ ُادخُ  -
 ْجر، كالّتختيب.أؼ بيحا القَ  ْثَمثَ ، كمَ ثَ الُكُتَب ُثاَل  ّزعِ كَ  -
 . العجد األصمي، كالعجد التختيبي:7

اللة عمى تختيبو، كُيحكخ قبل العجد األصمّي ىػ الحؼ يجؿ عمى أفخاد السعجكد دكف الج
 عذخ كػكبًا، كعذخكف ُمجيخًا، كمئة لْيخٍة... ُتب، كأحجَ ثالثُة كُ  2السعجكد نحػ:

ل( كدّؿ عمى تختيب ْفعَ اؿ( أك ) مَ كالعجد التختيبي ما كاف عمى كزف )فاِعل( أك )ُفعَ 
يػ ، عذخَ  اليػـ الثاني، كالِكتاب الخامَذ  3خ بعج السعجكد نحػ:معجكده، كُيحكَ  ؼ كجاء الزُّ

 .ْثشى، كانرخَؼ الجشػُد ُثالثَ مَ 
 

                                                           
 .123، التصػر الشحػؼ يشطخ: عبجالتػاب،  1
 .415 -2/411، شخح ابغ عقيليشطخ: ابغ عقيل،  2
 .420 -2/426، شخح ابغ عقيليشطخ: ابغ عقيل،  3
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 ة(الُسثّشى )التَّثشي  
: ىػ اسٌع يجّؿ عمى اثشيغ مغ الحكػر العقالء، أك غيخ العقالء، أك اثشتيغ مغ ت عخيفو .1

. كشخُط التثشية اإلناث العاقالت، أك غيخ العاِقالت، أك اثشيغ أحجىسا محكخ، كاآلخخ مؤّنث
 1نحػ: خاد تثشيتيسا مغ لفع كاحج، كمعشى كاحجأف يكػف االسساف الس

فاّلح  :فاّلحافِ ك ، العب كالعب: فِ الِعباك ، رجل كرجل :رجالفِ  نحػ: عاِقل ،مثّشى محّكخ -
 ..حالَّ كفَ 
، شجخة كشجخة :شجختافِ ك ، ِحراف كِحراف :انافِ ِحَر  نحػ: غيخ عاقل ،مثّشى محّكخ -
 .                    .ْيخ كَنْيخنَ  :َنْيخافِ ك 
 :يشجستافِ مُ ك ، معّمسة كُمعّمسة :عمِّستافِ مُ ك ، امخأة كامخأة  :ِامخأتافِ نحػ: عاقل  ،مثّشى مؤّنث -

 .ُميْشِجسةُمَيشجسة ك 
ُغخفة  :تافِ ُغخفَ ك ، َزْىخة كَزْىخة :، زىختافِ بقخة كبقخة :َبقختافِ  نحػ: غيخ عاقل ،مثّشى مؤّنث -

  .كُغْخفة
 2اف، ىسا:: لمتثشية عالمتعالمُة الّتثشية. 2

 ِغ.ػف السكدػرة: يْ كالشُّ  الداكشة، ب. الياء                     السكدػرة: اِف. أ. األلف كالشػف 
األصل في نػف السثشى أّنيا ساكشة، كحّخكػىا؛ لسشع التقاء الداكشيغ، سكػف ألف التثشية،    

في التخّمز مغ التقاء  دكف الفتح كالّزّع؛ ألّنو األصل الكدخِ َتحخيَكيا ب كسكػنيا، كاختاركا
 3الّداكشيغ.

خؼّية اآلتية التثشية ُتؤّدؼ :فائجة التثشية. 3  4:الفػائج، كالسعاني الرَّ
  عشاصخ صخؼّية في صيغة ةأؼ اخترار ثالث ، كاإليجاز، كاالقتراد المغؾي أ. االخترار

ألّف األصل  في استخجاـ الكمسات؛ ، كإيجاز، كتجّشب التِّكخاركاقتراد ،صخؼّية، كىحا تػفيخ
  1في التثشية العصُف نحػ:

                                                           
، كابغ ىذاـ، شخح 1/56، شخح ابغ عقيل، كابغ عقيل، 39، الكاؼية كالذاؼية، كابغ الحاجب، 234، لسفرل في عمع العخبيةايشطخ: الدمخذخؼ،  1

 . 2/9، كالغالييشي، جامع الجركس العخبية. 44شحكر الحىب، 
، 112، كعبجالتّػاب، التصػر الشحػؼ، 44، شخح شحكر الحىب، كابغ ىذاـ، 310، الكُشاش ، كالسؤدب،39، الكاؼية كالذاؼيةيشطخ: ابغ الحاجب،  2

 .145، شحا العخؼ، ، كالحسالكؼ 2/9، جامع الجركس العخبيةكالغالييشي، 
 .2/14، جامع الجركس العخبية، كالغالييشي، 1/69 شخح ابغ عقيل،، كابغ عقيل، 41 -3/39، ك144،/السقتزب يشطخ: السبخد، 3
 .44شحكر الحىب، شخح ، كابغ ىذاـ، 311، الكُشاش، كالسؤدب، 159، كتاب السقرػر كالسسجكديشطخ: ابغ كاّلد،  4
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ث كمسات، ىي السعصػؼ عميو َخاِلجاِف: األصل: خاِلج كخاِلج، فاخترخت بالتثشية ثال -
 ككاك العصف، كالسعصػؼ )خالج( في صيغة صخؼية كاحجة، ىي: خاِلجاف. )خالج(

ؼ عميو ت، ىي السعصػ َشجخَتْيِغ: األصل: شجخة كشجخة، فاخترخت بالتثشية ثالث كمسا -
 ككاك العصف، كالسعصػؼ )شجخة( في صيغة صخؼية كاحجة، ىي: شجختاف. )شجخة(

خ الػقت، كالجيج عمى الستكّمع في إنذاء : االخترار الدابق ُيػفِّ ب. تؾفيخ الؾقت كالجيج
الكالـ، كعمى الستمّقي في الّدساع، كالتمّقي؛ ألّف ُنصَق كمسة كاحجة، كسساَعيا، كتمقِّييا، كنقميا 

األذف إلى الّجماغ؛ ِلسعايشتيا، كتحميميا يحتاج إلى كقٍت، كجيج أقّل مغ الشُّصق بثالث مغ 
 كسساِعيا، كنقميا، كتحميميا، كفيسيا. كمسات،

: أْؼ أداء معاٍف كثيخة في ألفاظ قميمة، ففي التثشية ُيؤّدؼ الستكّمع معشى غؾي ج. التكثيف المُّ 
ة دفعة كاحجة، فإذا قمَت: باِخختاِف، أفجَت معشييغ الّتثشية، كمعشى العصف السػجػد في التثشي

كىحا  بكمسة كاحجة، ىسا معشى التثشية، كمعشى العصف: باخخة، كباخخة، الحؼ ىػ أصُل التَّثشية.
  .تكثيف ُلغػؼّ 

 2. طخيقة التثشية: 4
بو صحيح اآلخخ:1. 4  3. تثشية االسؼ الرحيح اآلخخ، كشِّ

حيح اآلخخ بإضافة عالمة التثشية في آخخه دكف ُيثّشى االسع الرحيح اآلخخ، كشبو ص
 أّؼ تغييخ آخخ نحػ:

 ْيِغ.: أحسَجْيِغ، كشجخة: شجختاِف: َشجخَتْيِغ، كُسعاُد: ُسعاداِف: ُسعادَ أحسج: أحسَجافِ  -
   ْيِغ.ِغ، كَنْحٌػ: َنْحػاِف: َنْحػَ ِغ، كَضْبٌي: َضْبياِف: َضْبَييْ َدْلٌػ: َدْلػاِف: دْلَػيْ  -
 4االسؼ السقرؾر: . تثشية2. 4

ُيثّشى االسع السقرػر الثالثي السعخفة بخّد األلف إلى أصميا الػاك أك الياء، كإضافة 
 عالمة التثشية نحػ:

                                                                                                                                                    
 .44 شخح شحكر الحىب،، كابغ ىذاـ، 310يشطخ: السؤدب، الُكشاش،  1
 41 -3/39، السقتزب يشطخ: السبخد، 2
 .149 -148، شحا العخؼ، كالحسالكّؼ، 2/11، جامع الجركس العخبية، كالغالييشي، 312يشطخ: السؤدب، الُكشاش،  3
، السفرل في عمع العخبية، كالدمخذخّؼ، 152-150د، كتاب السقرػر كالسسجك، كابغ كاّلد، 418 -2/417، األصػؿ في الشحػيشطخ: ابغ الدخاج،  4

 -4/156، حاشية الّربّاف، كابغ الّرّباف، 312 الكُشاش،، كالسؤدب، 2/439، شخح ابغ عقيل، كابغ عقيل، 52، متغ األلؽيّة، كابغ مالظ، 235
شحا ، كالحسالكّؼ، 293، الرخؼ الكافي، كعبجالغشّي، 153، الرخؼ التعميسي، كياقػت، 12 -2/11، جامع الجركس العخبية، كالغاليييشي، 159

 .143، الرخؼ العخبي، كالدامخائّي، 149 -148، العخؼ
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 َرَنػاِف: َرَنَػْيِغ. 2َػْيِغ، كَرَنا:حَمػاِف: َحمَ  1الَعرا: العرَػاِف: الَعَرَػْيِغ، كَحال: -
 ِغ، كالفتى: الَفَتَياِف: الَفَتَيْيِغ.يْ َجَياِف: الشََّجيَ لّشَجػ: الشَّ ُىجػ: ُىجَياِف: ُىَجَيْيِغ، كا -

كرّدىا  3السقرػر الثالثي الشكخة بخّد األلف السححكفة في المفع، كالكتابة، كُيثّشى االسع
 إلى أصميا الػاك، أك الياء، كإضافة عالمة التثشية نحػ:

 ِف: عرَػْيِغ.اَعرًا: عرا: عَرػَ  -
 ِغ، كُىجًػ: ُىجػ: ُىَجَياِف: ُىَجَيْيِغ.يْ تيَ فتًى: َفَتى: فتياِف: فَ  -

 كُيثّشى االسع السقرػر فػؽ الثالثي السعخفة بقمب األلف ياء، كإضافة عالمة التثشية نحػ:   
 ْيِغ.ُمرَصَفى: ُمْرَصَؽياِف: ُمْرَصَفيَ ك الَسْذَفى: الَسْذَؽَياِف: الَسْذَفَيْيِغ،  -

 فة في المفع، كالكتابة، كُأضيفت عالمة التثشية نحػ:كإذا كاف نكخة، أُعيجت األلف السححك    
  ْيِغ، كُمشتجًػ: ُمْشتجػ: ُمشتَجَياِف: ُمْشَتَجَيْيِغ.َمْذفًى: َمْذَفى: َمْذَؽَياِف: َمْذفيَ  -
 4. تثشية االسؼ السشقؾص:3. 4

 ُيثّشى االسع السشقػص الثالثي السعخفة بإضافة عالمة التثشية في آخخه فقط نحػ:
 ْيِغ.عي: الّخاعي: الّخاعياِف: الخَّاِعَيْيِغ، كالُسْيتجؼ: السيتِجَياِف: الُسْيتِجيَ الخَّا  -

الياء بخد الياء السححكفة، كإضافة عالمة التثشية  السححكؼُ  الشكخةُ  السشقػُص  كُيثّشى االسعُ    
 ْيِغ، كُميتٍج: ُمْيتِجياِف: ُميتِجَيْيِغ.نحػ: راٍع: راِعياِف: راِعيَ 

شية رب، كإضافة عالمة التثَغ نرٍب، ُثشِّي بححؼ تشػيغ الشّ ة مشّػنًا تشػيكإذا كاف نكخ 
 راعيًا: راِعَيْيِغ، ىاِديًا: ىاِديْيِغ. نحػ:

 ُيثّشى االسع السسجكد عمى الشحػ اآلتي: 5. تثشية االسؼ السسجكد:4. 4
 إذا كانت ىسدتو أصمية، بقيت عمى حاليا، كُأضيفت عالمة التثشية بعجىا نحػ: أ.

                                                           
 اسع فتاة مشقػؿ مغ الفعل الساضي: حال: يحمػ. 1
 سعشى: َنطخ.اسع فتاة مشقػؿ مغ الفعل الساضي: َرنا ب 2
ال  األلف التي في آخخ االسع السقرػر الشكخة ىي في الحؿيقة ألف تشػيغ الشرب، كليدت ألف االسع السقرػر السقرػدة في قػليع: مححكفة لفطاً  3

 كتابة، فيي مححكفة في المفع، كالكتابة.
،  كعبجالغشّي، 148، الرخؼ التعميسي، كياقػت، 110، التصبيق الّرخفي، كالخاجحي، 12 -2/11، جامع الجركس العخبيةيشطخ: الغالييشي،  4

 .146 الرخؼ العخبي،، كالدامخائي، 294 -293، الرخؼ الكافي
،  236، السفرل في عمع العخبيّة، كالدمخذخّؼ، 159 كتاب السقرػر كالسسجكد،، كابغ كاّلد، 419 -2/418، األصػؿ في الشحػيشطخ: ابغ الدّخاج،  5

، كالغالييشي، 4/158، حاشية الّربّاف، كابغ الّرّباف، 312، الكُشاش، كالسؤّدب، 2/441، شخح ابغ عقيل، كابغ عقيل، 52ّية، كابغ مالظ، متغ األلؽ
، كعبجالغشّي، 149 -148، كشحا العخؼ، 157 الرخؼ التعميسي،، كياقػت، 108، التصبيق الّرخفي، كالخاجحي، 12/، 2 جامع الجركس العخبية،

 .147 -146، الرخؼ العخبي، كالدامخائّي، 295 -294، الرخؼ الكافي
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اَءاِف: َكّضاَءْيِغ.َقخَّاء: َقخَّاءاِف: قّخاءَ  -  ْيِغ، ككّضاء: َكضَّ
 كإذا كانت ىسدتو زائجة لمتأنيث، ُأبجلت اليسدة كاكًا، كُأِضيفت عالمة التثشية بعجىا نحػ: ب.
 خاك: صحخاكاِف: صحخاَكْيِغ.صحخاء: صح -
 َبْيزاء: َبْيزاك: بْيزاكاِف: بْيزاَكْيِغ. -
 ك: عخجاكاِف: عخجاَكْيِغ.َعْخجاء: َعْخجا -

 :كإذا كانت ىسدتو مبجلة مغ كاك، أك ياء، جاز ج.
  ليا، كإضافة عالمة التثشية بعجىا نحػ:إبقاء اليسدة عمى حا . 1
 ْيِغ. ِبشاء: ِبشاءاِف: ِبشاءَ ْيِغ، ك َسساءَ  َسساء: سساءاِف: -
  عجىا نحػ:كجاز رّدىا إلى أصميا الػاك، أك الياء، كإضافة عالمة التثشية ب. 2
 : ِبشاكاِف: ِبشاَكْيِغ.كِبشاء: ِبشاك  ْيِغ،سساكَ : سساكاِف: كَسساء: سسا -
 1:و األخيخشائي السححكؼ مشو حخف. تثشية االسؼ الثُّ 5. 4

ؼ إلى إذا كاف الحخؼ السححكؼ يعػد عشج اإلضافة، ُثشِّي بإعادة الحخؼ السححك 
 آخخه، كإضافة عالمة التثشية نحػ:

 بػاِف: َأبَػْيِغ، كأٌخ: أخػنا: أخػاِف: أَخَػْيِغ.أٌب: أُبػؾ: أ -
كإذا كاف الحخؼ السححكؼ ال يعػد إلى آخخه عشج اإلضافة، ُثّشَي بإضافة عالمة 

 التثشية في آخخه دكف إعادة الحخؼ السححكؼ نحػ:
ِغ، كفٌع: غٌج: غُجَؾ: غجاِف: غَجْيِغ، كَدـٌ: دُمظ: دماِف: َدَمْيِغ، كسشة: سشُتَظ: سشتاِف: سشَتيْ  -

 فُسظ: َفَساِف: فَسْيِغ، كَيٌج: يُجَؾ: َيجاِف: َيَجْيِغ. 
 2. تثشية األسساء السخّكبة:6. 4

كاالسع  ،كاالسع السشقػؿ عغ جسمة َكْيِو(السدجي، كالسشتيي بػ )ُيثّشى االسع السخكب 
 الحؼ عمى صيغة السثّشى بػضع كمسة )ذكا( في أّكلو نحػ:

، كِسيبػْيِو: ذكا ِسيبػيوِ َحْزَخمػَت: َذَكا حزخمػت - : َذكا َبعمبظَّ ، كتأّبط شّخًا: ذكا ، كبعمبظَّ
 تأّبط شّخًا، كحَدَشْيغ: كَذَكا َحَدَشْيغ.

                                                           
 .2/14ة، جامع الجركس العخبي، كالغالييشي، 236، السفرل في عمع العخبيّةيشطخ:  الدمخذخّؼ،  1
 .11 -2/10، جامع الجركس العخبية يشطخ: الغالييشي، 2
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افي، فُيثّشى بتثشية جدئو األكؿ نحػ: عبج هللا: عبجا هللا، كصالُح ضأّما السخّكب اإل
يغ. يغ: صالحا الجِّ  1الجِّ

ؿ الجسع بسعشى السفخد،    2: ِإِبل: إِبالِف: إِبمْيِغ، كَغشع: غشساِف: َغَشَسْيِغ.كػت تثشيتو جاز  كإذا ُأكِّ
 3:)بالتغميب( . التثشية بالغمبة5

تكػف السسيغ مختمفيغ في المفع، ؼُيغمَّب لفع أحجىسا عمى  )بالتغميب( التثشية بالغمبة   
 اآلخخ نحػ:

 .خاف: أبػ بكخ، كعسخ )ر( فُغمِّب لفع عسخ عمى لفع أبي بكخالُعسَ  -
 خاِف: الذسذ كالقسخ، فُغمِّب لفع القسخ عمى الذسذ.سَ القَ  -
- . ، فُغمِّب لفع األب عمى اأُلـّ  األبػاِف: األُب، كاأُلـّ

 اسسيغ، أحجىسا محّكخ، كاآلخخ مؤنَّث نحػ: أيزاً  كفي الحؿيقة تذسل التثشية بالغمبة
 الّصالبة. الّصالباِف: تقرج الّصالب، كالّصالبة، فغّمبت لفع الّصالب عمى -
 العامالِف: تقرج العامل، كالعاممة، فغّمبَت لفع العامل عمى العاممة. -
ق بالسثّشى:6 ؼ معشى  4. السمح  في المغة العخبّية أربعة ألفاظ ُأْلِحقت بالسثّشى؛ ألّنيا تؤدِّ

 الّتثشية، كال ُمفخد ليا مغ لفطيا، كىي: 
، اِّْثشتافِّ  -  حجة، كىسا مغ لفع مختمف.: مفخدىسا كمستا: كاحج، ككااِّْثشافِّ
ْمتا - ال، كِّ يِغ، كمفخده: القاِدـ، كىػ ليذ مغ لفع: ِكال، كنحػ: ِكمتا نحػ: ِكال القاِدمَ  كِّ

ّيارتْيِغ، كمفخده: الّدّيارة، كىػ ليذ مغ لفع: ِكْمتا.  الدَّ
غ كالّخأُؼ أّنو ُيسكغ أف نجعل التثشية بالّتغميب مغ باب الُسمَحق بالسثشى؛ ألّنو مغ لفطي

 مختِمفيغ.
 

 
 

                                                           
 .2/10، جامع الجركس العخبيةيشطخ: الغالييشي،  1
 .11 -2/10، جامع الجركس العخبية، كالغالييشي، 238، عمع العخبيةالسفرل في يشطخ: الدمخذخؼ،  2
 .311يشطخ: السؤّدب، الُكشاش،  3
 .246، 2الشحػ كالرخؼ، كجصل، 2/10،  جامع الجركس العخبية، كالغالييشي، 53 -52، شخح شحكر الحىبيشطخ: ابغ ىذاـ،  4
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الِّؼ خ الدَّ  جسع السحكَّ
 ؛خة مغ الحكػر العقالء، أك صفاتيعىػ جسع يجّؿ عمى عجد بيغ الثالثة إلى العذ. تعخيفو: 1

فقج يجّؿ عمى الكثخة أؼ ، كلكغ ىحا القػؿ ليذ عمى اإلشالؽ 1كلحلظ ُيَعجُّ مغ جسػع الِقّمة.
كيكػُف بحلظ مغ باب  2ع.كقْرُج الستكمِّ يو مقاـ الكالـ، زعمى عجد فػؽ العذخة بحدب ما يقت

اللة عمى معشى الكثخة.  الجػاز الّرخفّي؛ ألّف الستكّمع استخجـَ  صيغة جسع الِقّمة؛ لمجَّ
ؼ مشو د ال تتغّيخ في الجسع أؼ ال ُيححَ السفخ  سالسًا؛ ألّف ُبشيةَ  ىحا الجسعُ  كُسّسي

، : قاِئِسيغَ و نحػ: قاِئع: قاِئسػفَ حخكاتُ  تغّيخُ حخؼ، كال ُيداُد في أّكلو، أك كسصو حخؼ، كال تَ 
 : َصاِمِجْيَغ...فَ كَصاِمج: َصاِمُجك 

 3لجسع السحّكخ الدالع عالمتاف تأتياف في آخخه، ىسا:عالمتُو: . 2
 أ. الػاك الداكشة، كالشػف السفتػحة: ْكَف.

 ب. الياء الداكشة، كالشػف السفتػحة: ْيَغ.
خ الدالع في األصل كنػفُ   يا قاء الداكشيغ، سكػنِ تساكشة، فُحّخكت؛ لسشع ال جسع السحكَّ
؛ لتسييد نػنيا مغ ةّزسّ ، كالةدكف الكدخ  ةُحّخكت بالفتحف الػاك، أك الياء التي قبميا. ك مع سكػ 

نػف السثّشى، كىحا سبب معشػؼ، كألّف الجسع ثقيل، فاختاركا لو الحخكة الخؽيفة، كىي الفتحة 
فال يرمح أف تأتي الزسة بعج كاك  ،غ ِثقميا، كِثقل الجسعيجسعػا بي بيشسا الكدخة ثقيمة، فمع

 4الجسع، كال أف تأتي الكدخة بعج ياء الجسع.
نحػ:  ، كىحه كضيفٌة َصخؼّيةعغ التشػيغ في مفخده كنػُف جسع السحّكخ الدالع عػٌض 

الجّخ يَغ، فالشػف عػض عغ تشػيغ الّخفع، أك الّشرب، أك كَف: خالجِ خالٌج: خالجًا: خالٍج: خالجُ 
 5السػجػد في آخخ االسع السفخد.

 
                                                           

، شخح ابغ عقيل، كابغ عقيل، 39، الكاؼية كالذاؼية، كابغ الحاجب، 240، ع العخبيةالسفرل في عم، كالدمخذخّؼ، 1/143، السقتزب يشطخ: السبخد، 1
ّباف، 54، شخح شحكر الحىب، كابغ ىذاـ، 313، الُكشاش، كالسؤدب، 1/61 جامع ، كالغالييشي، 145، 54 -1/53، حاشية الرباف، كابغ الرَّ

 .102، سمع المداف، كعصّية، 146، شحا العخؼ، ، كالحسالكؼّ 266، 2الشحػ كالرخؼ، كجصل، 2/15، الجركس العخبية
 .126، معاني األبشيةيشطخ: الدامخائّي،  2
، جامع الجركس العخبية، كالغالييشي، 111، التصػر الشحػؼ ، كعبجالتػاب، 313، الكشاش ، كالسؤدب،39، الكاؼية كالذاؼيةيشطخ: ابغ الحاجب،  3
 .102 سمع المداف،، كعصّية، 210، جع السفّرلالسع، كاألسسخ، 266ؼ، الشحػ كالرخ، كجصل، 2/15
 .2/18، جامع الجركس العخبية،  كالغالييشي، 313، الكُشاش، كالسؤدب، 1/67، شخح ابغ عقيل، كابغ عقيل، 1/144، السقتزب يشطخ: السبخد، 4
 .313، الكُشاشيشطخ: السؤّدب،  5
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 . األشياء التي ُتجسع جسع محّكخ سالسا :3
 1سًا شيئاف، ىسا:لالحؼ ُيجسع جسع محّكخ سا

 يَغ.كف، خاِلجِ يغ، خالج: خالجُ كَف، أحسجِ أ. االسع السحكخ العاقل نحػ: أحسج: أحسجُ 
سالسًا؛ ألّف الرفة عمى ، كاألصل في الّرفة أف ُتجَسع جسع محّكخ ب. صفة السحكخ العاقل

تكديخىا أؼ جسعيا جسع تكديخ؛  ِجَؿ عغجسعيا بالػاك، كالشػف، كعُ  كزف الفعل، كالِؿياُس 
 َغ.يَشِػيميَغ، َسخيع: سخيعػف: سخيعِ  شػيل: شػيمػف: 2نحػ: ألّنيا تجخؼ َمجخػ الفعل

ع جسع محّكخ سالسا :4  . األشياء التي ال ُتجس 
 3جسع محّكخ سالسًا، كىي: ثّسة أشياء ال يجػز أف ُتجسع

 ..يغ.أ. األسساء السؤنثة، فال يجػز: ُسعاد: ُسعادكَف: ُسعاِديغ، كِىْشج: ىشجكَف: ِىْشجِ 
ة: حَ مْ فال يجػز: شَ  ي بعالمة تأنيث )السؤّنث المفطي(ب. االسع السحّكخ العاقل السشتي

 َغ...يكف: َحْسدِ دُ سْ سدة: حَ يغ، كحشمحػف: شمحِ 
العاقل، فال يجػز: ِحراف: حرانػَف: ِحرانيَغ، كِججار: ِججاركَف:  االسع السحّكخ غيخ ج.

 ..ِججاريَغ.
د. صفة السحّكخ العاقل السشتيية بعالمة تأنيث، فال يجػز: عاّلمة: عاّلمػف: عاّلِميَغ، 

اُمػَف: َفّياِميغَ   ...َفّياَمة: فيَّ
ػز: أْحسخ: أحسخكف: يجق. صفة السحّكخ العاقل )َأْفَعل( إذا كاف مؤنثيا )َفْعاَلء( فال 

 خج: أَْعخجػف: أَْعَخِجيَغ...أحسخيَغ، كأع
ك. صفة السحّكخ العاقل إذا كانت عمى كزف )َفْعاَلف( كمؤّنثيا عمى كزف )َفْعَمى(، فال يجػز: 

 َعْصذاف: َعْصذاُنػف: َعْصذاِنيغ، كَسْكخاف: سْكخانػف: َسْكَخاِنيَغ...
مفع كاحج لمسحّكخ، كالسؤّنث، كىي الّرفات التي تكػف ز. صفة السحّكخ العاقل التي ُتدتخَجـ ب
يل( فال يجػز: جخيح: َجخيحػف: جخيحيغ، كَأُكػؿ: عمى أكزاف )َفِعيل، َفُعػؿ، ِمْفَعاؿ، ِمْفعِ 

 صاِريغ...كَف: ِمعْ صار: ِمْعَصارُ َأكػلػَف: أكػِليغ، كِمعْ 

                                                           
، 146، كالحسالكّؼ، شحا العخؼ، 2/15، جامع الجركس العخبية، كالغالييشي، 313، الكُشاش ، كالسؤّدب،1/61، شخح ابغ عقيليشطخ: ابغ عقيل،  1

 .103، سمع المداف، كعصّية، 127 -126، معاني األبشيةكالدامخائّي، 
 .126، معاني األبشيةيشطخ: الدامخائّي،  2
 ،2/15، جامع الجركس العخبية، كالغالييشي، 316 -315، الكُشاش يشطخ: السؤّدب، 3
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 . طخيقة الجسع:5
بو صحيح اآل1. 5  1خخ:. جسع االسؼ الرحيح اآلخخ، كشِّ

 ُيجسعاف بإضافة عالمة الجسع في آخخىسا مباشخة دكف أّؼ تغييخ نحػ:
 يَغ...ػف: فارسِ فارس: فارسُ خاِلج: خاِلجكف: خاِلجيَغ، ك  -
 ْلِػْيغ...ٌػ: دْلُػكف: دَ َضْبُيػَف: َضْبِييَغ، كَدلْ  2ْبٌي:ضَ  -
 3. جسع االسؼ السقرؾر:2. 5

افة ضى أصميا الػاك، أك الياء، كإُيجسع االسع السقرػر، الثالثي بقمب األلف إل
 عالمة الجسع بعجىا نحػ:

 َف: ِرِضْيَغ.ػ ِرضا: ِرُض  -
كإذا كاف فػؽ ثالثّي، ُجسع بححؼ األلف، كفتح الحخؼ الحؼ قبميا؛ ِعػضًا عشيا، 

 عمييا، كإضافة عالمة الجسع نحػ: كداللةً 
 ُمْيتَج: ُمْيَتَجْكَف: ُمْيَتَجْيَغ...ْيَغ، كُمْيَتجػ: َف: ُمْرَصفَ صَف: ُمْرَصَفػْ ْر مُ  4ُمرَصَفى: -

، كُيجسع االسع السقرػر الشكخة بححؼ ألف التشػيغ مغ آخخه، كإضافة عالمة الجسع
 نحػ: لف السححكفة، كداللًة عميياكفتح ما قبميا؛ عػضًا مغ األ

 ...ْيَغ، كُمْشَتقًى: ُمْشَتَقْػف: ُمْشتَقْيغَ ْرَصفَ : ُمْرَصَفػَف: مُ ُمرَصفَ  5ُمرَصفًى: -
 6. جسع االسؼ السشقؾص:3. 5

بححؼ التشػيغ مغ آخخه، كإضافة عالمة  السخفػع، كالسجخكر ُيجسع السشقػص الشكخة
 حػ:ما قبل الياء؛ لمسشاسبة بيشيسا نالجسع، كضّع ما قبل الػاك؛ لمسشاسبة بيشيسا، ككدخ 

 قاٍض: قاُضػَف: قاِضيَغ، كُمْيتٍج: ُمْيَتُجكَف: ُمْيَتِجْيَغ... -
                                                           

 266  ،2الشحػ كالرخؼ ، كجصل،2/17 جامع الجركس العخبية،: الغالييشي، يشطخ 1
 عاقميغ. اسع لسحكخ عاقل، ككحلظ: َدْلٌػ، أّما إذا كاف السقرػد الطبي كلج الغداؿ، كَدْلػ الساء، فال يجػز جسعيا جسع محكخ سالع؛ ألّنيسا غيخ 2
شخح ابغ ، كابغ عقيل، 52، متغ األلؽيّة، كابغ مالظ، 39، الكاؼية كالذاؼيةبغ الحاجب، ، كا153 -152 كتاب السقرػر كالسسجكد،يشطخ: ابغ كاّلد،  3

، السعجع السفرل، كاألسسخ، 2/17 جامع الجركس العخبية،، كالغالييشي، 161 -4/160، حاشية الربّاف،  كابغ الّرّباف، 444 -439/ 2، عقيل
، سمع المداف، كعصية، 144، الرخؼ العخبي، كالدامخائي، 296، الرخؼ الكافي، كعبجالغشي، 154، الرخؼ التعميسي، كياقػت، 211 -210
105. 

 اسع عمع لسحكخ عاقل. 4
 صفة لسحكخ عاقل. 5
، كعبجالغشّي، 2/17، جامع الجركس العخبية، كالغالييشي، 444 -439/ 2، شخح ابغ عقيل، كابغ عقيل، 39، الكاؼية كالذاؼيةيشطخ: ابغ الحاجب،  6

 ، 111، سمع المداف،  كعصّية، 146، الرخؼ العخبي، كالدامخائي، 149، الرخؼ التعميسي،  كياقػت، 297، يالرخؼ الكاف
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مغ آخخه، كإضافة عالمة الجسع،  ، كالياءبححؼ التشػيغ السشرػب سع السشقػص الشكخةُيج
 حػ:ما قبل الياء؛ لمسشاسبة بيشيسا نكضّع ما قبل الػاك؛ لمسشاسبة بيشيسا، ككدخ 

 كناِجيًا: ناُجػَف: َناِجْيَغ. راِعيًا: راُعػف: راِعيَغ، -
افة عالمة الجسع، كضّع ما قبل كُيجسع السشقػص السعخفة بححؼ الياء مغ آخخه، كإض

 الػاك، ككدخ ما قبل الياء نحػ:
 ػف: القاِضيغ، كالسشتِقي: السشتق: السشتُقػف: الُسْشَتِقْيَغ...ُض القاضي: القاض: القا -
 1. جسع االسؼ السسجكد:4. 5

إذا كانت ىسدتو أصمّية، ُجِسع بإبقاء اليسدة عمى حاليا، كإضافة عالمة الجسع بعجىا 
 نحػ:

 َكّضاء: َكّضاؤكَف: َكّضاِئْيَغ، كَقخَّاء: َقّخاُؤكَف: َقخَّاِئيَغ... -
كإذا كانت ىسدتو ُمبجلة عغ كاك، أك ياء، جاز إبقاؤىا عمى حاليا، كزيادة عالمة 

 الجسع بعجىا نحػ:
أك رّد اليسدة إلى أصميا الػاك،  جازّشاء: بشَّاؤكَف: بّشاِئيَغ... ك َحّحاء: َحّحاؤكف: حّحائيغ، كبَ  -

 الياء، كإضافة عالمة الجسع بعجىا نحػ:
 ّشاِيْيَغ...ّشاُيػَف: بَ شَّاء: َبّشاؼ: بَ كف: َحّحاِكْيَغ، كبَ ّحاك: حّحاكُ ّحاء: حَ حَ  -

حسخاء...لع يجد جسعو جسع محّكخ  2و زائجة لمتأنيث نحػ: صحخاء،كإذا كانت ىسدتُ 
 سالسًا؛ ألّنو يشتيي بعالمة تأنيث.

 3ّكبة:. جسع األسساء السخ 5. 5
ب اإلضافي لسحكخ، عاقل بجسع أكلو جسع محكخ سالسًا، أك جسع تكديخ ُيجسع السخكَّ 

 نحػ:
 الّجيغ: صالحػ الّجيغ: صالِحي الّجيِغ... صالحُ ؼ هللا: ِعباد هللا، كوهللا: َعبجِ جُ هللا: عبْ عبج -

                                                           
، 2/18، جامع الجركس العخبية، كالغالييشي، 163 -4/162، حاشية الّربّاف، كابغ الّرّباف، 444 -2/439، شخح ابغ عقيليشطخ: ابغ عقيل،  1

 .109 سمع المداف،، كعصية، 148 الرخؼ العخبي،امخائّي، ،  كالد158، الرخؼ التعميسيكياقػت، 
 إذا ُسسِّي بو محكخ عاقل، ككحلظ: أحسخ، كما جخػ مجخػ ذلظ. 2
 .70 -2/69، جامع الجركس العخبيةيشطخ: الغالييشي،  3
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غ( جسع كُيجسع السخكب اإلضافي لسحكخ، عاقل السبجكء بكمسة )ابغ( بجسع كمسة )اب
 ك جسع تكديخ نحػ:أمحّكخ سالسًا، 

مدعػد: بشػ مْدعػد: بشي مدعػد:  ابؽُعسخ: بُشػ ُعسخ: بِشي ُعسخ: أْبشاء ُعسخ، ك ابؽ -
 أْبشاء َمْدعػد...

) السشقػؿ  كُيجسع االسع السخّكب السدجّي، أك السخّكب مع )َكْيِو( أك السخّكب اإلسشادؼّ 
 في أّكلو نحػ: عاقل بديادة )ذُكك، ذِكؼ( عغ جسمة( لسحّكخ

كتأّبَط  َمعِجيكِخب: ذكك مْعِجْيَكِخب: ذِكؼ َمْعجيَكِخب، كِسيبػْيِو: َذُكك ِسْيَبَػْيِو: َذِكْؼ ِسْيبَػْيِو، -
 ّخًا: َذِكؼ َتأّبَط َشّخًا...شخًَّا: ذُكك تأبََّط شَ 

ألنو ما عاد يجّؿ عمى شْيء محّجد، فخخج مغ  1كاالسع العمع إذا ُجِسع، صار نكخة؛
: َبُشػ سعشى الخاّص، السحّجد إلى السعشى العاـّ نحػ: ُمحّسج: ُمحّسجكف: ُمحّسِجيغ، كابُغ ُعسخال

بِشي ُعسخ... كلحلظ يجػز بعج الجسع أف تجخل عميو )اؿ( الّتعخيف نحػ: محسَّج:  ُعَسخ:
ِجيغ...  ُمحّسجكف: الُسحّسجكف: ُمحّسِجيَغ: الُسحسَّ

 2أك الجسع:. جسع ما كاف عمى صيغة السثّشى 6. 5
َدَشْيغ، ُعَسَخاف، أك عمى إذا كاف االسع السحّكخ، العاقل عمى صيغة السثّشى نحػ: حَ 

صيغة الجسع نحػ: أْنسار، كَعْبُجكف... ُجِسع جسع محّكخ سالسًا بإضافة عالمة الجسع في 
 آخخه مباشخة نحػ:

 ِنْيَغ...ك ُنػَف: َعْبجُ ك َساِرْيَغ، كَعْبُجكَف: َعْبجُ نْ َغ، كأْنسار: أْنساُركَف: أَ يَحَدَشْيغ: حَدَشْيُشػَف: َحَدَشْيشِ  -
 عاِبج...غ، كَأناِمخ، كأَ حاسِ كيجػز أف ُيجسع جسع تكديخ، فتقػؿ: أَ 

 يى الجسػع، ُجِسع جْسَع َتكديخ فقط نحػ:تالعاقل عمى صيغة مش كإذا كاف اسع السحّكخ   
 راِبيحيَغ...َف: مَ اِججيَغ، كَمرابيح: َمراِبيحػ دَ َمداِججكَف: مَ  3مداِجج: -
ق بجسع السحّكخ الّدالؼ:6  4. السمح 

 مغ  ىي أسساٌء ُتذِبو جسع السحّكخ الدالع في صيغتو الّرخؼية؛ كالّجاللة عمى معشاه
                                                           

 2/70، جامع الجركس العخبيةيشطخ: الغالييشي،  1
 2/70، جامع الجركس العخبيةيشطخ: الغالييشي،  2
 لسحّكخ، عاقل، ككحلظ: َمرابيح.اسع  3
، كجصل، 2/16، جامع الجركس العخبية، كالغالييشي، 57 -55، شخح شحكر الحىب، كابغ ىذاـ، 63 -1/62، شخح ابغ عقيليشطخ: ابغ عقيل،  4

 .266، 2الشحػ كالرخؼ
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 ؛ ألّنيا تشتيي بعالمتو. كُأْلِحقْت بو لمدببيغ الّدابقيغ؛ كألّنو ال ُمفَخد ليا مغ لفطيا،حيُث العجدُ 
 كىي: ،كال تجّؿ عمى محّكخ عاقل

تشتيي بعالمة  أربعػف: أربعيغ...ك ثالثػَف: ثالثيغ، ك ِعذخيغ،  ِعذخكف: أ. أعجاد الُعقؾد:
 جسع السحّكخ الدالع، كال مفخد ليا مغ لفطيا، كىي تجّؿ عمى العجد.

: أ ْرُضؾف  ، ك: اسع جشذ يجّؿ عمى ذات، كمفخده: شخز، ليذ مغ لفطويغَ أىمِ  ؾف:ب. أ ىمُ 
أك  ،عاقل ( مغ لفطو؛ لكشو ال يجؿ عمى محكخ، مفخده )أْرض: اسع جشذ جامجَأْرِضيغَ 

عمى جامج ذات، مفخده: عاَلع، مغ لفطو، لكشو ال يجؿ  : عاَلِسيَغ: اسع جشذعال ُسؾف ِصفتو، ك
شُ  عاقل، أك صفتو، محّكخ ذِكؼ : ذكك: ِسِشْيَغ، كِعدكَف: ِعِديغ، كِعُزػَف: ِعِزيَغ، كؾف  كسِّ

 بسعشى أصحاب. يبسعشى أصحاب، كُأكلػ: ُأْكلِ 
 . السعاني الّرخفّية لجسع السحّكخ الدالؼ:7

 1ُيؤّدؼ جسع السحّكخ الدالع السعاني الّرخؼية اآلتية:
َشِػيُمػف، خكَف، أك عمى صفتو نحػ: نحػ: ُمحّسجكف، كُعسَ  الّجاللة عمى جسع السحّكخ العاقلأ. 

 كَسخيعػف، كأِميشػَف...
: لػال كخاركالجيج، كاالقتراد المغؾي، كعجـ التِّّ ب. االخترار، كاإليجاز، كتؾفيخ الؾقت 

 الجسع، لػجب عمى الستكمع أْف يحكخ كّل األسساء، أك الرفات التي شسميا الجسع، فالجسعُ 
ىا، كحسمو عمى إيجازىا بإضافة عالمة الجسع، كجّشَبو ِتكخارىا، كىحا كّفخ اخترخ عميو ذكخَ 

يا إلى مَ يا، كنقْ صيغة صخؼّية كاحجة، كسساعَ  صقَ كقتًا، كجيجًا عميو، كعمى الستمّقي؛ ألّف نُ 
يغ الّرخؼّية يدتغخؽ كقتًا، كجْيجًا  الّجماغ؛ لتحميميا، كفيع معشاىا، كتسييدىا مغ غيخىا مغ الرِّ

 مغ ُنْصق ثالث ِصيغ صخؼّية عمى األقّل، كسساعيا، كنقميا إلى الّجماغ، كتحميميا. كتقميلُ  أقلّ 
ؼ معشى سع السحّكخ الّدالع اقتراد ُلغػؼّ مة جاستخجاـ الكمسات باستخجاـ عال ؛ ألّنظ ُتؤدِّ

ة عغ حخفيغ، أسساء كثيخة ُمتذابية باسع كاحج ُتزيف في آخخه عالمة الجسع التي ىي عبار 
كاف األصل:  ك الياء، كالشػف. فإذا قمت: ُمؤِمشػف في جسع: ُمؤِمغ،أىسا الػاك، كالشػف، 

احجًا، المة الجسع، لػجب عميظ أْف تحكخىع جسيعًا كاحجًا، ك كُمؤِمغ... فمػال ع ،كمؤِمغ ،ُمؤِمغ
مشظ، كمغ الستمّقي كقتًا، كَجيجًا  تيع، أخحَ مَّ قِ ك صعبًا، كإف أمكغ؛ لِ أكىحا قج يكػُف مدتحياًل، 

                                                           
 .1/61، ، شخح ابغ عقيليشطخ: ابغ عقيل 1
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عبيخ عغ معشى تسخاؼ في استخجاـ كمسات كثيخة؛ لمكخار، كالّختابة، كاإلأكثخ، ككقعت في التِّ 
عالمُة الجسع عغ كّل أغشتظ  ػَف، كالقاِدمػف، كالّشاِدميغ...ثاًل: الّرائسكاحج، ككحلظ لػ قمت م

 ذلظ.
ىػ أداء معاف كثيخة في كمسات قميمة. ففي جسع السحكخ الدالع ُتؤّدؼ  ج. الّتكثيف المُّغؾّي:

 بحخفيغ، ىسا عالمة الجسع. ءمعاني أكثخ مغ ثالثة أسسا
 السحّكخ الّدالؼ:. الفخؽ بيؽ الريغة الّرخفية لمسثشى، كجسع 8

 مسثّشى بالياء كالشػف نحػ: خالجيغ، عامميغ... مع صيغة ل الّرخؼّيةُ  تتذاَبو الريغة
جسع السحكخ الدالع السجسػع بالياء، كالّشػف نحػ: خالجيغ، عامميغ... كثّسة فخقاف بيشيسا، 

 ىسا:
 دػر.أ. الحخؼ الحؼ قبل ياء السثّشى مفتػح بيشسا الحخؼ الحؼ قبل ياء الجسع مك

 ى مكدػرة بيشسا نػف الجسع مفتػحة نحػ:ب. نػف السثشّ 
 : جسع محّكخ سالع. غَ يخالَجْيِغ، عاِمَمْيِغ: مثّشى، خاِلِجْيَغ، عاِممِ  -
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الِّؼ  جسع السؤّنث الدَّ
ىػ اسع يجّؿ عمى عجد بيغ الثالثة، كالعذخة مغ اإلناث العاقالت، أك صفاتيّغ، تعخيفو: . 1

، فقج كرد في حاشية عمى عجد أقّل مغ العذخة لجاللتوة؛ كىػ جسع ِقمَّ  1عاقالت.أك غيخ ال
ّباف: " بَ  فَ ككَص الرَّ ـِ ػ)كافخة( كىػ مفخد؛ لتأّكلو بجساعة، كإْف كاف اأَلفرح ػ اٍت( كىػ جسع ب)
بَ "قػلو:  ككرد أيزاً  2)كاِفخات(" ـِ اٍت( جسع ِقّمة أْؼ بشاء عمى محىب ِسيبػيو أّف جسع ألّف )

لّدالمة ]جسع السحكخ الدالع، كجسع السؤّنث الدالع[ لمِقّمة. كالحؼ اْرَتزاُه الّتْفتازاني، ا
ماميشي أّف جسعَ  . ي الِقّمة َمبجُؤىسا ثالثة، كمشتيى جسع الِقّمة عذخة، كال ُمشتيى لجسع الكثخةكالجَّ

 .3ثخة أحج عذخ"لكَ تيى. كالَسذيػر أّف مبجأ جسع افيسا ُمذتخكاف في السبجأ، ُمختمفاف في الُسش
ف كالتاء السبدػشة )السفتػحة(: للجسع السؤّنث الدالع عالمة كاحجة، ىي األ عالمتو:. 2
 4.(ات)

 5األشياء اآلتية يجػز جسعيا جسع مؤّنث سالسًا: األشياء التي ُتجسع جسع مؤّنث سالسا :. 3
 لع َيشتِو نحػ: المة تأنيث أـعنتيى بألعاقل، كغيخ العاقل سػاء . االسع السؤنث ا1. 3
 َشْسدات... َشْسذ: ُسعاد: ُسعادات، فاشسة: فاِشسات، بقخة: بقخات، -
 . صفة السؤنث السشتيية بتاء مخبػشة أك الرفة الجاّلة عمى التفزيل نحػ:2. 3
 أميشة: أميشات، صادقة: صادقات، ُكْبَخػ: ُكْبَخَيات، ُدنَيا: دْنَييات... -
 مة تأنيث )السؤّنث المفطي( نحػ:. االسع السحكخ السشتيي بعال3. 3
 َشْمحة: َشْمحات، كحسدة: حْسدات، كُعَبْيجة: ُعَبْيجات... -
 صفة السحكخ غيخ العاقل نحػ:. 4. 3
 ِججار شػيل: ُججراف شِػيالت، كِحراف سخيع: كَأحِرشة َسخيعات... -
 نحػ: أحخؼ غ ثالثة. السرجر الحؼ أحخفو أكثخ م5. 3

                                                           
 ،267، 2الشحػ كالرخؼ، كجصل، 2/19، جامع الجركس العخبية، كالغالييشي، 317 الكُشاش،يػبي، ، كاأل49، الكاؼية كالذاؼيةابغ الحاجب، يشطخ:  1
 .1/203، السحكخ كالسؤّنث، كيشطخ: ابغ األنبارّؼ، 1/53، حاشية الّربّافابغ الرباف،  2
 .1/54، ابغ الّربّاف، حاشية الّربّاف 3
، 39، شحكر الحىب، كابغ ىذاـ، شخح الكاؼية كالذاؼية، كابغ الحاجب، 1/203، خ كالسؤّنثالسحك، ابغ األنبارؼ، 1/144 السقتزب،يشطخ: السبخد،  4

 2/19 جامع الجركس العخبية،، كالغالييشي، 109،111، التصػر الشحػؼ كعبجالتػاب، 
، 2الشحػ كالرخؼ، كجصل، 22 -2/19، جامع الجركس العخبية، كالغالييشي، 39، شخح شحكر الحىب، كابغ ىذاـ، 318يشطخ: األيػبي، الُكشاش،  5

 .106، سمع المداف، كعصية، 147، شحا العخؼ، كالحسالكؼ، 268 -267
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مات...كإكخاـ: إكخامات، كتقجُّ ِاْنصالؽ: انصالقات،  -  ـ: تقجُّ
خ ما ال َيعقل نحػ:. 6. 3  ، كِكتاب: ُكتيِّب: ُكتيِّبات...ِدْرَىع: ُدَرْيِيع: ُدرْيِيسات ُمرّغخ ُمحكَّ

ّغخ إلفادة معشى صفة التحبُّب، أك رسع يُ كجاز جسعو؛ ألّف السرغَّخ صفة في السعشى. فاال
  التحقيخ، أك السالشفة...

 ؼ لع ُيدَسع لو جسع مغ قبُل نحػ:ع األعجسي الح. االس7. 3
 ِتمفاز: ِتْمفازات، كِتِمْغخاؼ: ِتِمْغَخافات، كُسَخاِدؽ: ُسَخاِدقات... -
 العاقل السبجكء بػ )ابغ( أك )ذك، ذؼ( نحػ: خ. االسع غي8. 3
 ِابغ آكػ: بشات آكػ، كذك الِقعجة: َذكات الِقعجة... -

 ا كرد سابقًا، فيػ سساعّي نحػ:كإذا كرد جسُع مؤنث سالع لغيخ م
- : جِ  اأُلُـّ جِ اأُلّماُت: األّمياُت، كالدِّ : الدِّ لُبُيػُت: الُبُيػتاُت، اّلُت، كاإلْسصْبُل: اإلْسَصْبالُت، كالُّ

 ُب: الثَّيِّباُت...كالثَّيّ 
ث. األشياء التي ال ُتجسع جسع  4  1ىي: سالسا : مؤنَّ
 عاقل، فال يجػز:. االسع السحّكخ العاقل، كغيخ ال1. 4
 أحسج: أحسجات، كسامخ: سامخات، كحراف: حرانات، كججار: ججارات... -
 الرفة الخاصة بالسؤنث غيخ السشتيية بالتاء السخبػشة، فال يجػز:. 2. 4
 ...، كثيِّب: ثيِّباتُمْصِفالت 2ُمخِضع: مخضعات، كشالق: شالقات، كُمصِفل: -
 مسحكخ، كالسؤّنث، فال يجػز:. الرفات التي ُتدتخجـ بمفع كاحج ل3. 4
 جخيح: جخيحات، كِمعصار: ِمعصارات، كِمْدكيخ: ِمْدِكيخات... -
 . الرفة السؤّنثة )َفْعالء( محّكخىا عمى كزف )َأْفعل( فال يجػز:4. 4
 َحْسخاء: أْحسخ: َحْسخاكات، كَعْخَجاء: أَْعَخج: عْخجاكات... كالػاقع أّنو يجػز ذلظ. -
 )َفْعَمى( محّكخىا عمى كزف )َفْعاَلف( فال يجػز: . الرفة السؤّنثة5. 4
 َعْصَذى: عْصذاف: َعصَذات، كَنْذَػػ: َنْذػاف: نْذَػات... -
فة خالية مغ تاء 6. 4 . مرغَّخ السؤّنث غيخ العاقل؛ ألّنو صفة في السعشى، كىحه الرِّ

 التأنيث السخبػشة، فال يجػز:
                                                           

 20 -1/19، ، جامع الجركس العخبيةيشطخ: الغالييشي 1
 امخأة ذات أشفاؿ. 2
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 خات...ُعقْيِخب: ُعقْيِخبات، كُخْشُرخ: ُخشْيِرخ: ُخَشِيِر  أْرَنب: ُأَرْيِشب: ُأَرْيِشبات، كَعْقخب: -
 . طخيقة الجسع:5
 1. جسع االسؼ الرحيح اآلخخ، كشبو صحيح اآلخخ:1. 5

ُيجسعاف بإضافة عالمة الجسع في آخخىسا، كححؼ التاء السخبػشة إف ُكِججت؛ حّتى ال 
 ث الدالع نحػ:تجتسع عالمتا تأنيث، ىسا التاء السخبػشة، كعالمة جسع السؤنّ 

 فاشسات، كشْمحة: َشْمحات... زيَشب: زْيَشبات، كفاِشسة:َمْخيع: َمْخَيسات، ك  -
 ضْبَيات، كَدْلػ: َدْلػات...  2َضْبي: -
 3. جسع االسؼ السقرؾر:2. 5

ُيجَسع االسع السؤّنث، الثالثي، السعخفة بخّد األلف إلى أصميا الػاك، أك الياء، كإضافة 
 عالمة الجسع نحػ:

َجػ: َنَجَؼ: جػ: ُىجؼ: ُىجَيات، كنَ َرَنَػ: رنػات، كىُ  4: الَعَرَػات، كرَنا:الَعرا: العرػَ  -
 َنَجَيات...

 :كػ ِضيفت عالمة الجسعالسححكفة، كُرّدت إلى أصميا، كأُ  كإذا كاف نكخة، أُعيجت إليو األلف  
 .ًػ: ُىجػ: ُىَجَؼ: ُىَجَيات..َعَرًا: َعَرا: َعَرَػ: عَرَػات، كُىج -

عالمة  إضافةلف ياء، ك كإذا كاف االسع السقرػر معخفًة، فػؽ الثالثي، ُجِسع بقمب األ   
 الجسع نحػ:

ْكخػ:  -  ْمَسيات، كَسْمػػ: َسْمَػَيات، كَلْيَمى: لْيَمى: ْمسى: سَ ْكَخيات، كسَ حِّ الالَحْمَػػ: الَحْمػَيات، كالحِّ
 َلْيمَيات...

 5. جسع االسؼ السسجكد:3. 5
 سدتو زائجة لمتأنيث، ُجِسع بإبجاليا كاكًا، كإضافة عالمة الجسع نحػ:إذا كانت ى

                                                           
 .24 -2/22، جامع الجركس العخبيةيشطخ: الغالييشي،  1
 اسع إذا ُسسّيت بو امخأة، ككحلظ: َدْلػ. 2
جامع الجركس ، كالغالييشي، 52، متغ األلؽيّة، كابغ مالظ، 39، الكاؼية كالذاؼية، كابغ الحاجب، 153، كتاب السقرػر كالسسجكدكالد،  يشطخ: ابغ 3

الرخؼ ، كالدامخائي، 154، الرخؼ التعميسي، كياقػت، 296، الرخؼ الكافي، كعبجالغشّي، 105، التصبيق الرخفي، كالخاجحي، 2/23، العخبية
 .145، العخبي

 اسع امخأة مشقػؿ مغ الفعل الساضي: رنا بسعشى: نطخ. 4
، كياقػت، 109 التصبيق الرخفي،، كالخاجحي، 2/23، جامع الجركس العخبية، كالغالييشي، 161 -160 كتاب السقرػر كالسسجكد،يشطخ: ابغ كاّلد،  5

 ،148 الرخؼ العخبي،، كالدامخائي، 159 الرخؼ التعميسي،
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 ...اتّعْحَراكَ  َعْحَراك: ، كَعحراء:َحسخاء: حسخاك: َحْسَخاَكات، كَصْحَخاء: َصْحَخاَك: صْحَخاَكات -
لة مغ كاك، أك ياء، جاز إبقاؤىا عمى حاليا، كإضافة عالمة الجسع كإذا كانت ىسدتو ُمبجَ    

 ...: َثشاءات، َثشاءساء: َسساءات، كَفزاء: َفَزاءات، كِشتاء: ِشتاءاتسَ  نحػ:
 كجاز رّدىا إلى أصميا الػاك، أك الياء، كإضافة عالمة الجسع نحػ:

 ...، َثشاء: َثشاؼ: َثشايات: َسساكات، كَفَزاء: َفَزاك: َفَزاَكاتَسساء: َسساك -
 1. جسع األسساء السخّكبة:4. 5

 السدجي بجسع جدئو األكؿ نحػ: ُيجَسع االسع السخّكب
 فاشسة نػر: فاشسات نػر، كأسساء ُكبخػ: أسساكات ُكبخػ... -

كُيجسع االسع السخّكب اإلضافي غيخ العاقل السبجكء بػ )ابغ( أك )ذك، ذؼ( بجسع جدئو    
 اْبغ آَكػ: َبشات آكػ، كُذك الِقْعجة: َذكات الِقْعجة... األكؿ نحػ:

 شقػؿ عغ جسمة بديادة كمسة )َذَكات( في أّكلو نحػ: كُيجسع االسع السؤنث الس
 اَب َقْخناَىا... أْؼ صاحبات ىحا االسع.َذَكات شَ  2ا:ْخَناىَ اَب قَ شَ  -

 3كإذا كاف االسع السؤّنث جسع تكديخ، ُجِسع بإضافة عالمة الجسع في آخخه نحػ:
 مداِججات، كآللىء: آَلِلئات... 4َمداجج: -
ث الّدا5. 5  5كؽ الؾسط:. جسع السؤنَّ

، ْججةٌ ، كسَ َدْعُج، كِىْشُج، ككْعُج، كضْبيٌ  ا أف يكػف اسسًا نحػ:السؤّنث الداكغ الػسِط إمَّ 
 ْخَسة... : َصْعب، كَصْعبة، كَسْيٌل، كَسْيمة، َكَضْخع، كَض أْف يكػف ِصفة نحػ ا...كإمّ كَجْفَشة

 كىػ يكػف عمى أحج األكزاف اآلتية:
 ة...ْججة، كَفْخحَ ْججة، كنَ ْبي، كَصْعب، كسَ كضَ أ. َفْعل، كَفْعمة نحػ: َكْعج، 

 ة...َمة نحػ: ُجْسل، كُصْػَرة، كُخْصَػة، كُحْطػَ ب. ُفْعل، كُفعْ 
ة، كِبْيَعة...  ج. ِفْعل، ِفْعمة نحػ: ِىْشج، كِفْقخة، كِحجَّ

                                                           
 .70 -2/69، جامع الجركس العخبيةيشطخ: الغالييشي،  1
 اسع امخأة. 2
 .71 -2/70، جامع الجركس العخبيةيشطخ: الغالييشي،  3
 إذا ُسسِّيت بو امخأة، ككحلظ: آَللئ. 4
، كالغالييشي، 137 -135، ، دقائق الترخيف، كالسؤدب244، السفرل في عمع العخبية، كالدمخذخؼ، 188 -2/187، السقتزبيشطخ: السبخد،  5

 151 -149 الرخؼ العخبي،، كالدامخائي، 25 -2/24، مع الجركس العخبيةجا
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ة( بتحخيظ كسصو، كإضافة عالمة الجسع؛ لتسييده ْعمَ ؼُيجَسع االسع الحؼ كزنو )َفْعل، فَ 
 جات،َدْعج: َدَعجات، كَجْفشة: َجَفَشات، كَسْججة: سجَ  شحػ:فة التي تكػف عمى ىحا الػزنالّر مغ 

كإذا كاف صفة، بقي كسصو ساكشًا،  ..َحَدخات.، كَحْدخة: جاتكضْبَية: َضَبَيات، كَنْججة: نجَ 
ْخسة: ضْخسات...كما َصْعبة: َصْعبات، كسْيمة: َسْيالت، كَض كػ:  كُأضيفت عالمة الجسع

عخ نحػ قػؿ الذاعخ:في الّشثخ، ك  الؼ ىحا، فيػ شاذٌّ كرد خ  ضخكرة في الذِّ
يِّّ  حى فأ طْقُتيا          كما لي بد ْفخ اتِّ اْلع ذِّ ْمُت ز ْفخاتِّ الزُّ  افِّ ج  ي   كُحسِّّ

عخية، كىػ جسع )َزْفَخة( اسع عمى كزف  فدّكغ كسط )َزْفخات( في الجسع؛ لمزخكرة الذِّ
 ؛ لمجاللة عمى أّنو اسع ال ِصفة. )َفْعمة( كاألصل أْف ُيحخِّكو

 كإذا كاف صحيح العيغ عمى كزف )ُفْعل( أك)ُفْعمة( أك)ِفْعل( أك )ِفْعَمة( ُيجَسع بػ:
 الداكغ بحخكة حخفو األكؿ، كإضافة عالمة الجسع نحػ: وأ. تحخيظ حخف

 ِىْشج: ِىِشَجات، كُخْصَػة: ُخُصػات، كِفْقَخة: ِفِقخات...ُجْسل: ُجُساَلت، ك  -
 تحخيظ حخفو الداكغ بالفتح، كإضافة عالمة الجسع نحػ: ب.
 ُجْسل: ُجَسالت، كِىْشج: ِىَشجات، كُخْصَػة: ُخَصَػات، كِفْقَخة: ِفَقخات... -

 ج. إبقاء كسصو ساكشًا، كإضافة عالمة الجسع نحػ:
 ُجْسل: ُجْسالت، كِىْشجات، كُخْصَػة: ُخْصػات، كِفْقخات... -

تّ كإذا كانت األكزاف ال بإضافة  ت، ُجِسعةً الػسط، أك مزّعف ةأك معتم الدابقة صفة، ةدِّ
ة: ِحّجات، ُسْػرة: ُسْػَرات، كُصْػَرة: ُصْػرَ  فقط نحػ: اعالمة الجسع في آخخى ات، كِحجَّ

 ات، كِبْيَعة: ِبْيعات، كَجْػَزة: َجْػَزات...سَ يْ َبْيَزات، كِدْيَسة: دِ  كَبْيَزة:
  1. السمحق بجسع السؤّنث الدالؼ:6

ث الدالع، كتجّؿ عمى معشاه، كُألِحقت بو؛ لمدببيغ ىي ألفاظ تشتيي بعالمة جسع السؤنَّ 
مفخد،  كذكات بسعشى صاحبات، أك ألّنيا الدابقيغ، كألّنو ال مفخد ليا مغ لفطيا نحػ: ُأكالت، 

 عات، كىسا اسسا مكاف.: َعخفات، كَأْذرِ نحػكال جسع ليا 
 
 

                                                           
 2/22، جامع الجركس العخبية، كالغالييشي، 164 -1/163، حاشية الّربّاف، كابغ الرباف، 40 -39، شخح شحكر الحىبيشطخ: ابغ ىذاـ،  1



el-Mâni el-Sarfiyye                                   Dr. Bekir Mehmetali 

88 
 

 جسع التكديخ
ع، عمى عجد أكثخ مغ الثالثة، كال يحسل عالمة الجسع الّدال جؿّ : ىػ جسع ي. تعخيفو1

ُيريب ُبشية مفخده  ؼكالتغييخ الح 1؛ كلحلظ ُسسِّي جسع تكديخ.كتتغّيخ ُبشية مفخده في الجسع
 يكػف بػ:

 عاِمل، كقَمع: أقالـ، كَبْيت: ُبُيػت، كأْبيات...ْعَسل: مَ أ. زيادة أحخؼ نحػ: مَ 
 ُكُتب، كَعُسػد: ُعُسج... ب. ححؼ أحخؼ نحػ: ِكتاب:

  .جحخكاتو نحػ: َأَسج: ُأسْ  يخ ضْبطج. تغي
 ثخة، كِصيغ مشتيى الُجسػع.ّمة، كجسع الكَ ثالثة أنػاع، ىي: جسع القِ  لو. أنؾاعو: 2
ىػ جسع تكديخ يجّؿ عمى عجد قميل بيغ الثالثة كالعذخة؛ كلحلظ ُسّسي . جسع القِّّمة: 1. 2

 2صخؼّية فقط، ىي:كلو أربُع ِصيغ بيحا االسع. 
 اف...زَ ـ، َأكْ اـ، أْفاَل اؿ، َأْقدَ اـ، أْؼيَ اؿ، أْحجَ أ. أْفَعاؿ: أْقفاؿ، َأْنحَ 

 ة، َأْنِرَبة، أْمِتَعة...ْرِغفَ ة: أَ ب. أْفِعمَ 
 ج. َأْفُعل: أْنُجع، َأْذُرع، أْسُقف، َأْفُخع...

  ِخْرَية.، ِصْبَية، د. ِفْعَمة: ِفْتَية
سع الكثخة: 2. 2 تكديخ يجّؿ عمى عجد فػؽ الَعذخة؛ كلحلظ ُسسِّي جسع تكديخ.  ىػ جسع. ج 

 3 و الّرخؼية )أكزانو( كثيخة، ىي:غُ يَ كِص 
 ة، ة: َسَحخَ اة، كَفَعمَ : ُحْسٌخ، كُفُعل: ُكُتب، كُفَعل: ُغَخؼ، كِفَعل: ِحَجج، كُفَعَمة: ُقَز ُفْعلٌ  -

ل: ُركَّع، كفُ ى، كِفَعمَ ْخَض كَفْعَمى: مَ   كِفَعاؿ: ِجَباؿ، كُفُعػؿ: ُقُمػب، عَّاؿ: ُكتَّاب، ة: ِدَبَبة، كُفعَّ
                                                           

،  جامع الجركس العخبية، كالغالييشي، 318، الكُشاشاأليػبي، ،  ك 2/249، األصػؿ في الشحػ، كابغ الدخاج، 2/154، السقتزب يشطخ: السبخد، 1
 ،157، الرخؼ العخبي، كالدامخائي، 153 شحا العخؼ،،  كالحسالكؼ، 277، الرخؼ التّعميسي، كياقػت، 2/25
 -241، لعخبيةكالسفرل في عمع ا، 9 -3/5، ك449 -2/448، األصػؿ في الشحػ، كابغ الدخاج، 207، 2/154، السقتزبيشطخ: السبخد،  2

، 32 -31، 29، 2/26جامع الجركس العخبية، ، كالغالييشي، 175 -4/170، حاشية الّربّاف، كابغ الرباف، 319، الكُشاش، كاأليػبي، 243
شحا ، كالحسالكؼ، 288 -278، الرخؼ التعميسي، كياقػت، 270 -269، 2الشحػ كالّرخؼ، كجصل، 114 -113، التصبيق الرخفيكالخاجحي، 

 .157، الرخؼ العخبي، كالدامخائي، 156 -155، العخؼ
، كأحسج بغ 29، 19، 16، 12-3/11، ك444 -2/430، كابغ الدخاج، األصػؿ في الشحػ،271 -1/269، ك1/167يشطخ: السبخد، السقتزب،  3

السفرل في عمع ، كالدمخذخؼ، 163 (،1979-1399)مّكة السكّخمة، 1. تح: أحسج عبج الغفػر عّصار. طليذ في كالـ العخبالُحديغ بغ خالػْيو ، 
-115، كالخاجحي، التصبيق الرخفي، 59-2/46، جامع الجركس العخبيةكالغالييشي،  4/207، كابغ الرباف، حاشية الّرّباف، 243 -241، العخبية
، كعبجالغشي، 163 -157، ، شحا العخؼ، كالحسالكؼ 307 -291، الرخؼ التعميسي، كياقػت، 272 -270، 2الشحػ كالرخؼ، كجصل، 122

 .181 -161، الرخؼ العخبي، كالدامخائي، 312 -309، الرخؼ الكافي
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 كِفْعاَلف: ِغْمَساف، كُفْعاَلف: ُقْزَباف، كُفَعاَلء: ُكَخَماء، كَأْفِعاَلء: َأْتِؿَياء.
يغ مشتيى الجسؾع3. 2 : ىي جسع تكديخ بعج ألفو حخفاف، أك ثالثة، كيجّؿ عمى عجد ال . صِّ

 1ي بيحا االسع. كِصيغو الرخؼية )أكزانو( كثيخة، ىي:حرخ لو حؿيقة، أك ُمبالغة؛ كلحلظ ُسسِّ 
اِبْيخ، كَتَفاِعل: َتَجاِرب، اِعل: َأَناِمل، كَأَفاِعيل: َأَض كَأفَ َفَعاِلل: َدَراِىع، كَفَعاِلْيل: َدَناِنْيخ،  -

كَفَػاِعل: َخَػاِتع، كَتَفاِعيل: َتَداِبْيح، كَمَفاِعل: َمَداِجج، كَمَفاِعيل: َمَراِبيح، كَيَفاِعيل: َيَحاِمْيج، 
حاِئف، كَفَعاِلّي: ، كَؼَياِعل: َصَياِرؼ، كَؼَياِعْيل: َدَياِجْيخ، كَفَعاِئل: َص كَفَػاِعيل: َشَػاِحْيغ

 .َكخاِسيّ 
ِصيغ مشتيى الجسػع، كذلظ في األسساء تي التاء السخبػشة في نياية بعس كقج تأ

 َبة، كَصْيَخِفّي: َصَياِرَفة...َمَغارِ السشدػبة نحػ: ِدَمْذِقّي: َدَماِشَقة، كَمْغِخِبّي: 
فات3 فات أف ُتجسع ج 2:. جسع الرِّّ  ُتجَسع سعًا سالسًا بالػاك، كالشػف، كأاّل األصل في الرِّ

فات ُتذبو الفعل في حخكاتو، كسكشاتو، كعجد أحخفو نحػ:  جسع تكديخ؛ ألّف الرِّ
 ، كَضْاِرُبػَف: َيْزِخُبػَف.َضْاِرٌب: َيْزِخبُ  -

عغ جسع التكديخ، كإذا اقتخبت الّرفة مغ  َأبعجَ  تكػف  إلى الفعل ٍة َأقخبُ صف فكلُّ 
االسسّية، اقتخبت مغ جػاز جسعيا جسع تكديخ. فالرفات السذّبية ُتجسع جسع تكديخ أكثخ 

  بيو بالفعل.مغ شَ  يا بالفعل أقلُّ بيَ ؛ ألّف شَ مغ اسع الفاعل السأخػذ مغ الفعل الثالثي، السجّخد
يا جسع تكديخ ُيبعجىا عغ ت جسعًا سالسًا يجّؿ عمى إرادة الحجث، كجسعُ الّرفا عُ فجسْ 

ِّ قػلو تعالى: "كَجث، كُيقّخبيا إلى االسسّية إرادة الحَ  افُِّغؾف  لُِّحُجكدِّ ّللاَّ خِّ  ۖ  ك اْلح  ذِّّ ب  شِّيؽ   ك   3"اْلُسْؤمِّ
يؽ  ّللّا  كقػلو تعالى: " اكِّخِّ افِّغ اتِّ كالحَّ ُيْؼ كاْلح  ْيؽ  ُفُخكج  افِّغِّ اكِّخ اتِّ كاْلح  ثِّيخا  كالحَّ  .4" ك 
 عمى الحجث، كفي استخجاـ جسع التكديخ  في استخجاـ الجسع الدالع الّجاللةُ  فاألصلُ 

 عمى االسع نحػ: الجاللةُ 
 عمى حجث الَقزاء ال عمى َمْغ  سالسًا؛ ألّنظ ُتخيج الّجاللةَ  اً ػف: جسعتو جسعالقاضي: القاُض  -

                                                           
، 128 -122، التصبيق الرخفي، كالخاجحي، 59 -2/46، جامع الجركس العخبية، كالغالييشي، 297 -295، السعجع السفرليشطخ: األسسخ،  1

، الرخؼ الكافي، كعبجالغشي، 167 -163، شحا العخؼالحسالكؼ، ،  ك 318 -308، الرخؼ التعميسي، كياقػت، 272، 2الشحػ كالرخؼكجصل، 
 .190 -181، الرخؼ العخبي، كالدامخائي، 314 -312

 .128 -127، معاني األبشيةيشطخ: الدامخائي،  2
 .112سػرة التػبة،  3
 .35سػرة األحداب،  4
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 يقـػ بو.
و جسع تكديخ؛ ألّنظ ُتخيج الجاللة عمى االسع ال عمى الحجث أؼ القاضي: الُقزاة: جسعت -

 عمى الحؼ يقـػ بالَقزاء ال عمى حجث الَقزاء.
يغ ُتػَجج أسباب متشػِّ  1. أسباب اختالؼ أكزاف جسؾع التكديخ:4 عة أّدت إلى اختالؼ الرِّ

 الّرخؼية لجسػع الّتكديخ، كىحه األسباب ىي:
ْقػاس: اف: َأْمِكشة: َأْمُكغ، ككالىسا جسع ِقّمة، كَقْػس: أأ. اختالؼ لغات العخب نحػ: َمك

 ة.َأْقُػس، ككالىسا جسع ِقمّ 
 ُخّف: ِخَفاؼ: ما يمبدو اإلنداف في َقَجمو، كَأْخفاؼ: َقَجـ الَبِعيخ.ب. اختالؼ السعشى نحػ: 

 كالخيل. اب: الحيغ يخكبػف الدفيشة، كالّدّيارة،الحيغ يخكبػف اإلبل، كِركَ  :راِكب: ُرْكباف -
 كاِفخ: ُكفَّار: ِضّج السؤمشيغ، كَكَفَخة: َمْغ كفخكا بالشِّعسة.  -

ي ك  إِّْذ ت ُقؾُؿ " :قػلو تعالىكدة معشى الِقّمة أك الَكْثخة ج. إرا ْكفِّ شِّيؽ  أ ل ؽ ي  ُكؼ لِّْمُسْؤمِّ بُّ ُكْؼ ر  جَّ ْؼ أ ف ُيسِّ
لِّيؽ   ئِّك ةِّ ُمشد  ال  ؽ  اْلس  ٍؼ مِّّ ث ةِّ آال  يؽ  " :عالىكقػلو ت 2"بِّث ال  ْؼ ك ُىْؼ أ ل ْؼ ت خ  إِّل ى الَّحِّ ي ارِّىِّ ؽ دِّ ُجؾا مِّ خ  خ 

اُىؼْ  ُ ُمؾُتؾا ُثؼَّ أ ْحي  اؿ  ل ُيُؼ ّللاَّ ْؾتِّ ف ق  ر  اْلس  ح  فاستخجـ في اآلية األكلى جسع القمة  3"ُأُلؾٌؼ ح 
نية جسع )آالؼ( عمى كزف )َأْفَعاؿ( لمجاللة عمى ألف أقّل مغ العذخة، كاستخجـ في اآلية الثا

ككحلظ في قػلو تعالى:  ،لمجاللة عمى ألف كثيخ فػؽ العذخةالكثخة )ُأُلػؼ( عمى كزف )ُفُعػؿ( 
مِّساُت " ْت ك  فِّج  ْبع ُة أْبُحٍخ ما ن  هِّ س  ْعجِّ ْؽ ب  ُه مِّ ْحُخ ي ُسجُّ ـٌ ك الب  خ ٍة أْقال ج  ْؽ ش  سا في األْرضِّ مِّ ل ْؾ أنَّ ك 

اُر جاللة عمى عجد أقّل مغ عذخة، كقػلو تعالى: "فاستخجـ جسع الِقّمة )َأْبُحخ( لم 4"للاِّ  ا اْلبِّح  ك إِّذ 
ْت  خ  اؿ( لمجاللة عمى عجد أكثخ مغ فاستخجـ جسع الكثخة )الِبحار( عمى كزف )الِفعَ  5"ُسجِّّ
 العذخة.

عخ أك الّدجع التي ُتحيج الستكمِّع إلى استعساؿ أكثخ مغ صيغة جسع نحػ:   د. ضخكرة الذِّ
فالغجاُة ال ُتجَسع عمى )اْلَغَجايا( بل عمى )َغَجَكات( فُجِسعت عمى غيخ َعَذايا، آتيظ بالَغَجاَيا كالْ 

 جع مع )الَعَذاَيا(.صيغتيا مخاعاة لمدَّ 
                                                           

 .156 -153، الرخؼ العخبي، كالدامخائي، 119 -114، معاني األبشيةيشطخ: الدامخائي،  1
 .124سػرة آؿ عسخاف،  2
 .243سػرة البقخة،  3
 .27سػرة ُلْقساف،  4
 .161سػرة الّتكػيخ،  5
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كيجػز؛ لغخض بالغي، كمعشى ججيج يقرجه الستكمع استعساُؿ جسع الِقّمة مكاف جسع 
مى الستمّقي، ؼيقػؿ: عشجؼ حقيخ، أك الّتعسية عُيقمِّل الكثيخ بغخض التَّ ؼ 1،الكثخة، كبالعكذ

خ القميَل بغخض َتعطيسو، كاالفتخار فًة، كيخيج: ُرْغفانًا...كُيكثِّ اؿ، كُيخيج: ِفَيَمة، كاشتخيُت َأْرغِ أْؼيَ 
ُيخيج: َأْحِرشة، كاشتخيُت ، ك ِعشجؼ ُحُرغٌ  بو رغع ِقّمتو، أك إخفاء حؿيقتو عمى الستمّقي، ؼيقػؿ:

 ُكُؤكسًا، كُيخيج: أْكُؤسًا...
 2معاٍف إضافية لجسع التكديخ: .5

ُتفيج بعس ِصيغ جسع التكديخ معانَي إضاؼية إلى جانب الّجاللة عمى العجد الكثيخ 
 فػؽ العذخة نحػ:

: يجّؿ عمى الّتكثيخ، كالُسباَلغة في الِؿياـ بالفعل نحػ: ُزّراع، كُحخَّاث، كُقّخاء؛ لمجاللة أ. ُفّعاؿ
راعة، كالِحخاثة، كالقِ   خاءة، كالسبالغة فييا ال الجاللة عمى القائسيغ بيا.عمى كثخة الدِّ

الستَّرفيغ بالّرفة نحػ: ُرماة، كُقزاة، كُرعاة، كُحساة؛ لمجاللة عمى  عمى : الّجاللةب. ف ع م ة
 مغ اّترفػا برفة الّخمي، كالَقزاء، كالّخعي، كالِحساية.

ل،  لفعل نحػ:: الجاللة عمى الحخكة الطاىخة، كعمى تكثيخ الؿياـ بالج. ُفعَّ  ج، كُرحَّ ُرّكع، كُسجَّ
كُكشَّذ... لمجاللة عمى أفعاؿ حخكة الخكػع، كالدجػد، كالخحيل، كالَكْشذ، ككمُّيا حخكات 

 جػد، كالخحيل، كالَكْشذ...ضاىخة، ُمذاَىجة، كالّجاللة عمى كثخة الخكػع، كالدُّ 
حيا في نياية الحجيث عغ الج  سػع، كىي:كثّسة قزايا َصخؼّية أعخضيا، كُأكضِّ

َجير: الُجشجّؼ، ىػ اسع معشاه الجسع، كمفخده ليذ مغ لفطو نحػ: ال 3اسؼ الجسع:. 6
عب: السػاِشغ،  : َفْخد.خأة، كَغشَ كِنداء: امْ كالذَّ  ع: نعجة، كإِبل: ناقة، كقـػ

 لحلظ تجػز تثشيتو، كجسعو نحػ: َجير: ك كاسع الجسع معشاه جسع، كلفطو مفخد؛ 
 ب: شْعباف: ُشُعػب، كَقْػـ: َقْػماف: َأْقَػاـ.َجْيذاف: ُجُيػش، كَشعْ 

ّي:. 7 اسع يجّؿ عمى جسيع أفخاد جشدو، كنحرل عمى مفخده بإضافة  1اسؼ الجشذ الجسعِّ
دة في آخخه نحػ:  تاء مخبػشة، أك ياء مذجَّ

                                                           
 .157، الرخؼ العخبييشطخ: الدامخائي،  1
 .125 -131، معاني األبشيةيشطخ: الدامخائي،  2
، كاألسسخ، 272، 2الشحػ كالرخؼ، كجصل، 65 -2/64، جامع الجركس العخبية، كالغالييشي، 4/216، حاشية الربّافيشطخ: ابغ الرباف،  3

 .148، التبياف في ترخيف األسساء، ككحيل، 170، شحا العخؼ، كالحسالكؼ، 114، السعجع السفّرل
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 ْخُتقالة.ْسَخة، َفَخاش: َفَخاَشة، ُبخُتقاؿ: بُ ْسخ: تَ ُتّفاح: ُتّفاحة، َنْسل: نْسَمة، َنْحل: نْحمة، تَ  -
: ُركِمّي، كُكْخد: ُكْخِدّؼ... -  َعَخب: عخبّي، كُتْخؾ: ُتْخِكّي، كُرـك

كالُسالَحع أّف اسع الجشذ إذا كاف لغيخ العاقل، حرْمشا عمى مفخده بديادة تاء مخبػشة 
 في آخخه، كإذا كاف لمعاقل، حرْمشا عمى مفخده بديادة ياء ُمذّجدة في آخخه.

لمسفخد، كالجسع نحػ: الساء،  ةُيدتعَسل بريغة صخؼّية كاحج 2. اسؼ الجشذ اإلفخادّي:3
فخادّؼ لفُطُو ... كاسع الجشذ اإل4اف، كالِيجَ 3الص، كالعجّك، كالَػَلج، كالجِّ ل، كالمََّبغ، كالُفْمظدَ كالعَ 

ج، كىِحه كَلج، كىحا لمسحّكخ، كالسؤنَّث نحػ: ىحا كلَ  مفخد، كال جسع لو، كُيدتخَجـ بمفع كاحج
، ... عجكٌّ  كىحه عُجكٌّ

 قج ُيجَسع الجسع؛ لغخض السبالغة في الّجاللة عمى معشاه نحػ:  5. جسع الجسع:4
رجل: ِرجاؿ: ِرجاالت، كبيت: ُبيػت: ُبيػتات، كصاِحبة: َصػاِحب: َصَػاِحَبات، كَجسل:  -

 ت( يجؿّ فػ )ِرجاال 6ِجساالت، كفاِضل: َأفاِضل: َأفاِضالت... كىػ سساعّي، ال ُيقاس عميو.
 ك)ُبُيػتات( َيُجّؿ عمى عجد أكثخ مغ )ُبُيػت(... عمى عجد أكثخ مغ )رجاؿ(

عاِشيب: أْلػاف الُعذب، كأنػاعو، كالِقصع كفي المغة العخبية جسػع ال مفخد ليا نحػ: التَّ 
ئخ، الَبَذا الِفَخؽ، كالتَّباِشيخ: ابيل:بَ اأَلمصار الشَّافعة، كاألَ  جاكيج:الستفخِّقة مغ الُعْذب، كالتَّ 

 كأغمب الّطّغ َأّنيا سساعّية. 7كالتَّعاِجيب: الَعجائب.
 8الفخُؽ بيؽ الجسع، كاسؼ الجسع:. 5

الجسع اسع يجؿ عمى ثالثة، فأكثخ، كلو مفخد مغ لفطو، كيذسل الجسع الدالع 
)السحكخ، كالسؤّنث( كجسع الّتكديخ بأنػاعو الثالثة )الِقّمة، كالَكْثخة، كِصَيغ مشتيى الُجسػع( 

 :نحػ
                                                                                                                                                    

بّافيشطخ: ابغ الرباف،  1 السعجع ، كاألسسخ، 272، 2الشحػ كالرخؼ، كجصل، 2/65، جامع الجركس العخبية، كالغالييشي، 4/216، حاشية الرَّ
 .149، التبياف في ترخيف األسساء، ككحيل، 170، شحا العُخؼ، كالحسالكؼ، 114 ل،السفر

الشحػ ، كجصل، 69-2/65، جامع الجركس العخبية، كالغالييشي، 4/216، ، حاشية الّربّاف، كابغ الرباف2/203، السقتزبيشطخ: السبخد،  2
 . 171، عخؼشحا ال، كالحسالكؼ، 114 السعجع السفرل،، كاألسسخ، 272، 2كالرخؼ

 المَّيِّغ، كالبخَّاؽ، كاأَلممذ. 3
ْيخ. 4  الشُّػُؽ خؽيفُة الِجْدع، َسخيعُة الدَّ
بياف في ترخيف األسساء، ككحيل، 2/67، جامع الجركس العخبية، كالغالييشي، 319، دقائق الترخيفيشطخ: السؤدب،  5  .152، الّتِ
 68 -2/67، جامع الجركس العخبيةيشطخ: الغالييشي،  6
 68 -2/67، جامع الجركس العخبيةيشطخ: الغالييشي،  7
بياف في ترخيف األسساءيشطخ: كحيل،  8  .148، الّتِ
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 ، كالَسداِجج: السْدِجج، كِفتية: فتى، كُأْسج: أَسج.ةالُسدِمسػف: الُسدِمع، كالُسعمِّسات: الُسعمِّس -
ب: ه ليذ مغ لفطو نحػ: ِنداء: اْمخأة، كَشعْ بيشسا اسع الجسع يجّؿ عمى الجسع، كمفخدُ 

 ْيع.ـ: ُقػَ ْيب، كَقػْ ُمػاِشغ...كُيعامل معاممة االسع السفخد في الّترغيخ نحػ: َشْعب: ُشعَ 
 1. الفخؽ بيؽ الجسع، كاسؼ الجشذ الجسعي:6

نحرل عمى مفخد الجسع إف كاف سالسًا بححؼ عالمة الجسع مغ آخخه نحػ: قادمػف: 
قاِدـ، كصاِدقات: صادقة... بيشسا نحرل عمى مفخد اسع الجشذ الجسعي بديادة تاء مخبػشة، 

 خِبّي...دة في آخخه نحػ: َتْسخ: تْسخة، كعخب: عَ أك ياء مذجَّ 
عمى السحّكخ، أك السؤّنث نحػ: أحسجكف، كقادمػف، كَأحرشة، كُججراف:  كالجسع يجؿّ 

جسع جسع يجّؿ عمى السحّكخ فقط، كنحػ: ُسعادات، كصاِلحات، كَبقخات، كشجخات، كأكراؽ: 
 كأّما اسع الجشذ الجسعي، فيجّؿ عمى السحّكخ، كالسؤنَّث معًا نحػ: ،يجّؿ عمى السؤّنث فقط

ب: يجّؿ عمى الحكػر، كاإلناث الحيغ يشتسػف إلى ىحا الجشذ، ككحلظ: ُتْخؾ، كُركـٌ، َعخَ  -
 كَعَجٌع، كُكْخٌد...

 . الفخؽ بيؽ اسؼ الجشذ، كاسؼ الجشذ الجسعي:7
في الحؿيقة كالىسا َيذسل جسيع أفخاد الجشذ الحؼ يجؿ عميو ُذكػرًا، كإناثًا، ِكبارًا، 

 كالّجاللة عمى الُعسـػ نحػ:كِصغارًا، كِكالىسا معشاه الجسع، 
 الّثعمب: اسع جشذ َيذسل كّل ثعمب أيشسا كاف، سػاء أكاف ذكخًا أـ أنثى، ككبيخًا أـ صغيخًا. -
أيشسا كاف، سػاٌء أكاف ذكخًا أـ  الَعَخب: اسع جشذ جسعي يجّؿ عمى جسيع أفخاد ىحا الجشذ -

ـْ كبيخًا.  ُأنثى، كصغيخًا أ
ُيدتعَسل بريغة صخؼية كاحجة )لفع كاحج( لمجسع، كالفخؽ بيشيسا أّف اسع الجشذ 

كالسفخد، فالجشذ ُيقاؿ لو: َثعمب، كالسفخد ُيقاؿ لو: َثْعَمب، ككحلظ: ِإنداف، لمجشذ، كلمػاحج، 
غ جسعو بػجػد التاء مُيّسّيد مفخده  الجشذ الجسعيُّ  بيشسا اسعُ  السفخد مغ ىحا الجشذ...

اج: َدَجاجة، كَعَخب: ْسخة، كَدجَ ْسخ: تَ تَ  2خده نحػ:السخبػشة، أك الياء السذّجدة في آخخ مف
: ُركِمّي، كِىْشج: ِىْشجؼّ   ...عَخبّي، كُتْخؾ: ُتْخِكّي، كُكْخد: ُكْخدّؼ، كُرـك

 

                                                           
بياف في ترخيف األسساء يشطخ: كحيل، 1  .14،الّتِ
 .150، التبياف في ترخيف األسساءيشطخ: كحيل،  2
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 باالسؼ السبشّي كالُسعخ  
ىػ االسع الحؼ تتغيُخ حخكة حخفو األخيخ األصمي بيغ الفتحة،  1. تعخيف االسؼ السعخب:1

 مػقعو في الجسمة، كىػ األصل، كىػ كثيٌخ ال ُيسكغ إحراؤه نحػ: كالزّسة، كالكدخة بحدب
 عمى محّسٍج. عْ محّسٌج: ىحا محّسٌج، كإّف محّسجًا صادٌؽ، كَسمِّ  -
جخَة، كجمدُت تحَت الّذجخِة. كاالسُع السعخب نػعاف: - جخُة ُمثِسخٌة، كسقْيُت الذَّ  2الّذجخة: الذَّ

أمكَغ، كىػ األصل، كىػ  ،خخه؛ كلحلظ ُسسِّي متسكِّشاً عَخب ُمشرخؼ يقبل التشػيغ في آأ. اسع مُ 
 كثيخ نحػ: خالٌج، خالجًا، خالٍج، كقصاٌر، قصارًا، قصاٍر...

ب غيخ مشرخؼ، ال يقبل التشػيغ في آخخه؛ لدبب صخفّي، أك أكثخ؛ كلحلظ ب. اسع ُمعخَ 
ألخيخ األصمّي ُسسِّي ُمتسّكشًا، غيخ أمكغ. فيػ متسّكغ؛ ألّنو ُمعخب تتغّيخ حخكُة حخفو ا

بحدب مػقعو في الجسمة، كغيُخ أمكغ؛ لعجـ قبػلو التشػيغ في آخخه نحػ: أحسُج، كَيديُج، 
ػع مغ الّرخؼ أؼ مغ التشػيغ. كفاشسُة، كُعثساُف، كَعْصذاُف، كَأنِبياُء، كأْشياُء...  كىػ السسش

 حّجث عشو في بحث مدتقّل.كسأت
ه حخكًة كاحجًة ال تتغيَّخ ميسا كاف مػقعو في آخخُ  ىػ االسع الحؼ ُيالزـُ  3. االسؼ السبشّي:2

 الجسمة، كىػ أقّل مغ االسع السبشّي نحػ:
 ىحا: ىحا أحسُج، كساعْجُت ىحا، كتحّجثُت مع ىحا. -
 اّلحؼ: اّلحؼ زاَرني أبي، كأكخمُت الحؼ زاَرني، كجمْدُت مع اّلحؼ زاَرني. -
ذسل االسؼ السبشّي:3  4. أنؾاع االسؼ السبشّي: ي 
 عشيا في باب السعخفة. بكّل أنػاعيا: تحّجثت. الّزسائخ 1. 3
 عشيا في بحث السعخفة. : تحّجثتُ . أسساء اإلشارة2. 3
 عشيا في بحث السعخفة. : تحّجثتُ . األسساء السؾصؾلة3. 3
 عشيا في بحث خاّص بيا. أتحجَّث: س. أسساء األصؾات3. 4
 ّص بيا.عشيا في بحث خا تحّجثُ : سأ. أسساء األفعاؿ4. 4

                                                           
 .96،حاشية الّربّافيشطخ: ابغ الرباف،  1
 .39، الّرخؼ التعميسي، كياقػت، 1/36، شخح ابغ عقيليشطخ: ابغ عقيل،  2
 .68، شخح شحكر الحىب، كابغ ىذاـ، 32، الكاؼية كالذاؼيةيشطخ: ابغ الحاجب،  3
 -334، 129 -124، شخح شحكر الحىب, كابغ ىذاـ، 281، 269، 28 -241، الُكشاش، كاأليػبي، 32، الكاؼية كالذاؼيةيشطخ: ابغ الحاجب،  4

 .231 -4/220، ػمعاني الشح، كالدامخائي، 341
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د الع  5. 4 ى السفخ  ى الشكخة السقرؾدة م  . السشاد  نحػ: يا أحسُج، كيا ُقْجُس، كيا ؼ، كالُسشاد 
ى ال نجُخَل في الجانب ل القػؿ ؼيو حتَّ فرِّ ، كيا حبيُب، كيا صادُؽ... كال أُ ُتخكيا، كيا صِجيقُ 

 الشَّحػؼ.
 الّرخؼّية اآلتية: ُتؤّدؼ أسساء االستفياـ السعاني  1.  أسساء االستفياـ:6. 4
ا - ْشح  ْؽ، كم  خالٌج، كمشحا القادـ؟  حػ: مْغ َىحا؟ أحسُج، كَمغ أبػَؾ؟: ُيدأؿ بيسا عغ العاقل نم 

 محّسٌج...
كما  ؟: ُيدأؿ بيسا عغ غيخ العاقل نحػ: ما الذجخُة، كما شخيُقَظ؟  كما الحرافُ ما، كماذا -

العاقل نحػ: ما ُمحّسٌج؟ أؼ ما صفاُتو، تأكُل؟ كماذا ترشُع؟ كماذا َتْشُدُج؟... كعغ صفة 
كُيدأؿ بيسا عغ العاقل إذا  صفاُتيا، كأخالُقيا، كشبيعُتيا؟ كأخالُقُو؟ كماذا فاشسُة؟ أؼ ماذا

أراد الستكّمُع تشديمو بسشدلة غيخ العاقل؛ لغخض بالغي كاالستيداء، كاالحتقار، كغيخىسا... 
العاقل مغ الحيػاف، كغيخه، كنحػ: ماذا فاشسُة؟  نحػ: ما زياٌد؟ لالستيداء مشو، كتذبييو بغيخ

خخية، كاالحتقار، كاإلىانة، كالتَّرغيخ.  لالستيداء، كالدُّ
ماف أؼ عغ زمغ الحجث نحػ:مت ى، كأّياف   -  : ُيدأؿ بيسا عغ الدَّ
نًا. كمتى افأنت تدأُؿ عغ زمغ حجث المقاء؛ كلحلظ جاء الجػاُب زم جًا،متى المقاء؟ غ -

 نًا. كأّيافافأنت تدأؿ عغ زمغ حجث الدفخ؛ كلحلظ كاف الجػاُب زم يػَميغ، ُندافخ؟ بعجَ 
نًا. افأنَت تدأُؿ عغ زمغ حجث الحخب؛ كلحلظ جاء الجػاب زم الحْخُب مع الطَّالسيَغ؟ قخيبًا،

كالفخُؽ بيشيسا أّف )متى( ُيدأؿ بيا عغ زمغ الحجث العادّؼ بيشسا )أّياَف( ُيدأؿ بيا عغ زمغ 
ػ  عؽ طيسة نحػ: أّياف الحخُب؟ كأياَف اليجخُة مغ الطُّمع؟ كقػلو تعالى: "األحجاث الع ْدأُلؾن  ي 

اى ا اف  ُمْخس   2".الّداعةِّ أ يَّ
ى - ، كأنَّ  : ُيدأؿ بيسا عغ السكاف أؼ مكاف الحجث نحػ:أْيؽ 
كلحلظ سيكػف الجػاُب مكانًا  مكاٍف؛ فأنت تدأؿ عغ مكاف ُكجػده؛أيَغ أنت؟ أْؼ في أّؼ  -

: في السدجج، أك في الجامعة، أك في الدػؽ، أك عشج الحجيقة...كأيَغ جمْدت؟ أْؼ في نحػ
أّؼ مكاف كاف جمػُسظ، فأنت تدأُؿ عغ مكاف حجث الجمػس؛ كلحلظ سيكػف الجػاُب َمكانًا 

                                                           
 ،156 -154، سّمع المداف، كعصية، 147 -1/141، جامع الجركس العخبية، كالغالييشي، 1/137، األصػؿ في الشحػيشطخ: ابغ الدخاج،  1

 . 42الّشازعات:  22
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ؤاؿ: اف، أك غيخ ذلظ... كمثُل ذلظ الدّ نحػ: عمى الُكْخسّي، أك عمى األرض، أك في الُبدت
و.أّنى َتْدَبح؟ ك  باحة، كمكاف حجث الّتَػجُّ  أّنى تتػّجو؟ فأنت تدأؿ عغ مكاف حجث الدِّ

كقج ُيدَأُؿ بػ )َأنَّى( عغ الحاؿ أؼ عغ كيؽّية كقػع الحَجث مغ الفاعل نحػ: أنَّى 
 َتقخأ؟ بسعشى كيف حالُة قخاءتظ؟ ُتدافخ؟ بسعشى كيف ُتدافخ أْؼ ما حالُة سفخؾ، كأّنى

ْيف   - ؟ فأنت تدأُؿ عغ : ُيْدأؿ بيا عغ الحاك  ؿ نحػ: كيَف حاُلَظ؟ ككيَف أبػَؾ؟ ككيَف الجػُّ
ٌب، أك سعيٌج، ، أك متعَ سالحاؿ؛ كلحلظ يكػف الجػاُب تعبيخًا عغ الحاؿ نحػ: بخيخ، أك مخي

 أك حديٌغ...
: ُيدأؿ بيا عغ جسيع السعاني الّدابقة، كُيعَخؼ معشاىا مغ السزاؼ إليو الحؼ بعجىا أيْ  -

 نحػ:
اِنَظ نافٌع؟ فأنَت تدأُؿ عغ العاقل؛ ألّف السزاؼ إليو )جيخاف( عاقل؛ كلحلظ يجب أؼُّ جيخ  -

 أف يكػف الجػاب اسسًا لعاقل نحػ: أحسج، أك محّسج، أك فاشسة...
؟ فأنت تدأؿ عغ غيخ العاقل؛ ألّف السزاؼ إليو )َشعاـ( غيخ عاقل؛  - ـٍ ُتِحبُّ أؼَّ شعا

، أك الّمحَع...خُغلَ كلحلظ يكػف الجػاُب غيخ عاقل نحػ: البُ  ، أك السْحِذيَّ  ، أك األرزَّ
( زماف؛ كلحلظ يكػف  - أؼَّ يػـٍ ُكِلْجَت؟ فأنت تدأؿ عغ الدماف؛ ألّف السزاؼ إليو )يـػ

ـَ الساضي، أك سشة   ...2018الجػاُب زمانًا نحػ: العا
 . أسساء الذخط.7. 4
 ٍء ال ُيخاُد الّترخيح بو، كىي:ىي أسساء ُمبَيسة ُيعبَّخ بيا عغ شي 1:. أسساء الكشاية8. 4
: كضيفتيا التعبيخ بالِكشاية عغ عجد كبيخ غيخ معخكؼ، كغيخ . كْؼ الخبخّية1. 8. 4

 لفخخ نحػ:سعشى امحرػر حؿيقًة، أك اّدعاًء كقع في الساضي شمبًا ل
عاًء ىا غيخ معخكؼ حؿيقة أك مبالغة، أك ادِّ سعشى قخأُت ُكتبًا كثيخة، عجدُ كْع كتابًا قخأُت ب -

كنحػ: كْع فقيٍخ ساعجُت بسعشى ساعجُت فقخاء  خ، كالسبالغة؛ لتأدية معشى الفخخ،بغخض التكثي
 ىع غيخ معخكؼ حؿيقة أك اّدعاًء، لمتكثيخ، كالسبالغة؛ لتأدية معشى الفخخ.كثيخيغ، عجدُ 

، ككأيِّؽْ 2. 8. 4 : ُتفيج معشى اإلخبار عغ عجد كثيخ غيخ محرػر، كال معخكؼ . كأيٍّ
 مثُل )َكْع( الخبخّية نحػ: لدَّمغ الساضي. فيي في االستخجاـ، أك اّدعاء كقع في احؿيقة

                                                           
 158 -156، ُسّمع المدافية، ، كعص1/148، كالغالييشي، جامع الجركس العخبّية، 281، الكُشاش، كاأليػبي، 49، متغ األلؽيةيشطخ: ابغ مالظ،  1
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 تاٍب قخأُت، كَكَأيِّْغ فقيٍخ ساعْجُت.كأيِّْغ ك -
ا3. 8. 4 ح  ، أك كثيخًا حؿيقًة، أك غيخ معخكؼ، قج يكػف قميالً  د: ُتدتخَجـ؛ لمجاللة عمى عج. ك 

عاًء. نة مغ كاؼ ا ادِّ لتَّذبيو، كاسع اإلشارة )ذا(. كىي ُتدتخَجـ مفخدة كىي في األصل مكػَّ
رة بعصف نحػ: جاء كحا، ككحا رجاًل،  نحػ: جاء كحا رجاًل، كنجَح كحا شالبًا، كُتدتخَجـ مكخَّ
رة بال عصف نحػ: جاء كحا كحا رجاًل، كنجح كحا كحا  كنَجح كحا، ككحا شالبًا، كُتدتخَجـ مكخَّ

، كال  شالبًا. كىي إذا استخجمت بال تكخار، لع يكغ في الكالـ تػكيج؛ ألّف الستمّقي غيخ شاؾٍّ
كإذا اسُتخجمت مكّخرة بعصف، أك غيخ عصف، كاف في الكالـ تػكيٌج؛ ألّف  خ،، كال ُمشكِ دٍ متخدّ 

، أك متخّدد، أك ُمشِكخ.  الستمّقي شاؾٌّ
رتيغ بالعصف دتعسالف لمكشاية عغ الجسل، كال ُتدتعَسالف إاّل مكخَّ : تُ ، كذْيت  . كْيت  4. 8. 4

 نحػ:
مغ  غكّخرتيَت، كَذْيَت... أك  ُتدتعَسالف مقاؿ أحسُج: كْيَت، كَكْيَت... كأجابْت سْمسى: َذيْ  -

 دكف عصف نحػ:
قاَؿ أحسُج: َكْيَت كْيَت، كأجابت سمسى: َذْيَت ذْيَت... كالحؿيقة أنيسا ُتدتعسالف؛ لتعسية  -

 ُيسكُغ لمستكمع اإلخباُر بو في كقت قريخ، الحؿيقة عمى الستكّمع، أك الخترار كالـ شػيل ال
أك ىػ ال يخغُب باإلفراح عشو، أك ىػ معخكٌؼ عشج الستمّقي، كلكْغ شخأ شيٌء ما استجعى 

 َتكخاره. كالكالـُ معيسا عمى معشى الّتػكيج.
ّف ُيكشَّى بُفالف عغ السحكخ العاقل، كبُفالنة عغ السؤّنث العاقل؛ أل. ُفالٌف، كُفالنُة: 5. 8. 4

يح ليسا خػفًا عميو، أك مشو، أك درءًا لمفتشة، أك سع الّرخ الستكّمع ُيخيج عجـ اإلفراح باال
لمتخكيد عمى الحجث؛ ألّنو األىع، أك السترغارىسا، كَتحقيخىسا نحػ: قاؿ ُفالٌف، كجاءْت 

 .ُفالنُة... كىسا ال يؿبالف ُدخػؿ )اؿ( التعخيف عمييسا، فال ُيقاؿ: الُفالُف، كالُفالنةُ 
جـ تأّكج الستكّمع ُيفيج التعبيخ بالكشاية عغ عجد بيغ الثالثة إلى العذخة؛ لع . بِّْزع:6. 8. 4

عغ الستمّقي؛ لغخض ما نحػ: قخأُت ِبْزعَة ُكُتب  ك ُيخيج إخفاء العجد الحؿيقيّ مشو بالّزبط، أ
ا بيغ الّثالثة إلى ىا بيغ الثالثة كالعذخة، كلجؼَّ ِبْزُع َلْيخاٍت بسعشى عجُدىبسعشى كتبًا عجدُ 

، كالتأنيث. فإذا كاف العذخة. كىػ يأخح حكع العجد السفخد مع معجكده مغ حيث الّتحكيخُ 
اُر ِبْزعَة أبػاٍب، كإذا  معجكده محّكخًا، ُأنِّث بديادة الّتاء السخبػشة في آخخه نحػ: صشَع الشَّجَّ

 جتسْعُت ِبِبْزِع معمِّسات.كاف معجكُده مؤنَّثًا، ُذكِّخ، كُكِتب بال تاء في آخخه نحػ: ا
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، كسيبػْيِو، كأحَجعذَخ، كبَ مَ مػَت، كبعْ ْزخَ نحػ: حَ بة . األسساء السخكَّ 9. 4  ْيَت بْيَت...بظَّ
ـُ... كال أُ ، إذا، إْذ، أْمذِ نحػ: اآلفَ . بعُض الغخكؼ 10. 4 ا ل القػؿ فييا؛ فرِّ ، حْيُث، ُقجَّ

 دْرٌس نحػّؼ. األّني
 التي الزمت آخخه دكف تغييخ أربعةُ  مغ حيُث الحخكةُ  السبشيُّ  السعُ ا 1. أنؾاع االسؼ السبشّي:5

 أنػاع، ىي: 
 . اسع مبشّي عمى الدكػف نحػ: َكْع، كإذا، كأّنى...1. 5
5 .2...  . اسع مبشّي عمى الفتح نحػ: أْيَغ، كأّياَف، كاآلَف، كأنَت، كأنُتغَّ
 الُب.... اسع مبشي عمى الزّع نحػ: َحْيُث، يا أحسُج، كيا ش3. 5
 . اسع مبشّي عمى الكدخ نحػ: َأْمِذ، كسيبػيِو...4. 5

 2كىشاؾ ترشيف آخخ لالسع السبشّي:
ىػ الحؼ ال تتغّيخ حخكة آخخه؛ ألّنو في األصل مبشي، كيذسل ىحا  أ. اسؼ مبشّي بشاء الزما :

سخّكب االستفياـ، كاسع الذخط، كال ، كاسع اإلشارة، كاالسع السػصػؿ، كاسعَ : الزسيخَ الشػعُ 
يي بػ )كْيِو( نحػ: سيبػيِو، شتب السدجّي السؼ مغ أحج عذخ إلى تدعة عذخ، كالسخكَّ دالعج

 كبعس الطخكؼ مثل : إذا، كَعْػُض، كَقطُّ...
اب الشحػؼ الحؼ ُبشي ألجمو. : يدكؿ عشو البشاء إذا خخج مغ البب. اسؼ مبشّي بشاء عارضا  

ارج غخضشا، كأكتفي بحكخ أنػاعو: السشادػ تحّجث عشو بالتفريل؛ ألّنو بحث نحػّؼ خكال أ
السفخد العمع نحػ: يا أحسُج، كيا فاشسُة... كالسشاَدػ الشكخة السقرػدة نحػ: يا شالُب، كيا 
صجيُق... كاسع )ال( الشاؼية لمجشذ غيخ السزاؼ، كال الذبيو بالسزاؼ نحػ: ال شالَب في 

ـُ، كَخْمفُ  ، كَيسيُغ، كَيداُر، كفػُؽ، كَتحُت، ، َكُقّجاـُ الجامعة...كأسساء الجيات الّدّت نحػ: أما
 ب السدجي. كالسخكَّ 

ّف ُتالـز آخخه؛ ألّنو ُيذبو الحخؼ، أل ةُبشي االسع عمى حخكة كاحج 3. أسباب بشاء االسؼ:6
 الحخَؼ )حخؼ السعشى( في: ترّخؼ. كُيذبو االسُع السبشيُّ األصل في الحخؼ البشاء؛ ألّنو ال ي

                                                           
 .120-119 ، حاشية الّربّاف،، كابغ الرباف160، السفرل في عمع العخبيّةيشطخ: الدمخذخؼ،  1
 .152-151، سّمع المدافيشطخ: عصية،  2
 .151، سّمع المداف، كعصية، 173 -3/171 السقتزب،يشطخ: السبخد،   3
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( أؼ في عجد األحخؼ، كذلظ إذا كاف االسُع يتأّلف مغ أقّل مغ ثالثة ل. الؾضع )الذكْ 1. 6
 أحخؼ نحػ:

الزسيخ السترل  التاُء الستحخكة )ت( مبشّي؛ ألّنو ُيذبو تاء التأنيث الداكشة الحؼ ىػ  -
تتأّلف مغ حخؼ تأّلف مغ حخؼ كاحج، كالتاء الستحّخكة حخؼ معشى. فتاء التأنيث الداكشة ت

عمى الفاعميغ، أك السفعػليغ مبشّي؛ ألّنو ُيذبو في عجد أحخفو )ال( الّشاؼية  اؿكاحج. ك)نا( الج
 لمجشذ، فكالىسا يتأّلف مغ حخفيغ.

، كىػ معشى اأسساء االستفياـ مبشّية؛ ألنيا ُتذبو ىسدة االستفياـ في معشاى :السعشى. 2. 6
الجاـز )إْف( في الجاللة  االستفياـ، كالّدؤاؿ. كأسساء الذخط مبشّية؛ ألنيا ُتذبو حخؼ الذخط

 الجداء، كالجاللة عمى السدتقبل.ك عمى معشيي الذخط، 
غّيخ حخكتو اإلعخابّية كأحخؼ الجـد  ،: الحخؼ إذا دخل عمى فعل أك اسع. االستعساؿ3. 6

، كأحخؼ الجّخ التي تجخُّ  االسع. فأسساء  التي تشقل الفعل السزارع مغ الّخفع إلى الجـد
فيي  إلعخابية لمكمسة التي دخمت عمييا،يا ُتذبو الحخؼ في تغييخ الحخكة ااألفعاؿ مبشّية؛ ألنّ 

 تخفُع الفاعل، كتشرب السفعػؿ بو.
مسة التي بيا إاّل بالك أحخؼ السعشى ال ُيفَيع معشاىا، كالسقرػدُ  كاالفتقار: . الحاجةُ 4. 6

الجّخ  يا فقط. فحخؼُ ؛ ألّف معشاه ال َيتػّضح بكاالفتقارَ  كىحا ُيدّسى الحاجةَ  تجخل عمييا،
 سُج إلى الجامعة،حْ بحكخ االسع السجخكر بعجه نحػ: ذىب أ ثاًل ال نعخؼ معشاه إالّ )إلى( مَ 

كسكتشا دكف ذكخ االسع السجخكر، لع ُيفيع إلى أيغ ذىب  إلى... أحسجُ  كلكغ إذا ُقمشا: ذىبَ 
، كالّشرب، كاالستفياـ... كاألسساء السػصػلة م بشّية؛ ألّنيا ُتذبو أحسج. ككحلظ أحخؼ الجـد

فإذا قمَت: جاء اّلحؼ...  إلى جسمة الّرمة؛ لسعخفة معشاىا، الحخؼ في الحاجة، كاالفتقار
، لع ُيعَخؼ السقرػد بالحؼ، كإذا ذكخَت جسمة الرمة، كقمت: جاء الحؼ اجتيَج، ُعخؼ  كسكتَّ

 السقرػد باسع السػصػؿ )اّلحؼ( ككحلظ كّل األسساء السػصػلة.
كػف ال ُيدأؿ عغ سبب بشائو؛ ألّنو اال 1:ؼ عمى الحخكات. بشاء االس7 سُع السبشّي عمى الدُّ

 األصل في البشاء. كالتعميل يكػف لمبشاء عمى الحخكات:
 : ىشاؾ ثالثة أسباب لبشاء االسع عمى الفتح، ىي:. البشاء عمى الفتح1. 7
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 .فَ نحػ: أْيْغ: أْيَغ، كَكْيْف: كيْ  .التقاء الّداكشيغ1. 1. 7
 . مجاكرة األلف نحػ: أّياْف: أّياَف.2. 1. 7
 ب.)َت( لمسفخد السحّكخ السخاشَ  . كػف االسع عمى حخؼ كاحج كالتاء الستحّخكة3. 1. 7

 كاختاركا الفتحة؛ شمبًا لخّفة المفع، كالتخّمز مغ التقاء الّداكشيغ.
 : ُبشي االسع عمى الكدخ لػ:. البشاء عمى الكدخ2. 7
 تقاء الّداكشيغ نحػ: أْمْذ: َأْمِذ.. التخمُّز مغ ال1. 2. 7
. الجاللة عمى معشى التأنيث نحػ: أْنْت: َأْنِت، كالتاء الستحخكة )ِت( لمسفخد السؤّنث، 2. 2. 7

 السخاَشب: ْت: ِت.
 . إتباع حخكة الحخؼ الدابق نحػ: ِذْه: ِذِه، كِتْو: ِتِو.3. 2. 7
 ػ:ّع ل: ُبشي االسع عمى الزَّ . البشاء عمى الّزؼّ 3. 7
. ُمذاَبية الغايات: أؼ الطخكؼ السشقصعة عغ اإلضافة. فالسشادػ السفخد العمع 1. 3. 7

 مبشّي؛ لسذابيتو الطخؼ )قبل، كبعج( المحيغ ُيبشياف إذا انقصعا عغ اإلضافة.
. انقصاع الكمسة عّسا بعجىا كانقصاع الطخكؼ عغ اإلضافة، فتشقصع عالقُتيا 2. 3. 7

 ، كمغ َبْعُج.باإلعخاب نحػ: مْغ َقْبلُ 
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 أسساء األصؾات 
ىي كمسات ُيخاَشب بيا الَحيػاف، أك َصغيُخ اإلنداف الحؼ ال َيعخُؼ الكالـَ بعُج  1. تعخيفيا:1

اده عمى الساء؛ ِليذخبو، كَكْخ، كَعاْع، ، كَسْأ: لدجِخ الِحسار، أك إليخ نحػ: َعَجْس: لدجخ الَبْغلِ 
َدة، كِكْر: لدجخ الّججاج، ليشرخؼ، كيبتعج، كَىْخَيا: الشَّجِ  : لدجخ الصفل عغ األشياءكَععَّ 

لحّث الغشع عمى السذي، أك َزجِخىا، كَكْو: لحّث الّججاج عمى اإلؾباؿ، كُجْػ: لحّث الحسار 
 عمى السذي، كاإلسخاع ؼيو...

خاب، كِشْق: سػع نحػ: َغاؽ: لُسحاكاة صػت الغُ أك ىي كمسات لسحاكاة صػت َمدْ 
 ء الّشازلة مغ األعمى إلى األسفل،انِكدار شيء، كِشْب: لسحاكاة قصخة السا لسحاكاة صػت

يف، كُضّع: لسحاكاة صػت الصَّبل، كُشػْط: لسحاكاة صػت الُبػؽ،  كَقْب: لسحاكاة صػت الدَّ
: لسحاكاة صػت االنِفجار، كَشاْؽ َشاْؽ: لسحاكاة  ْفع، كُبػـْ كِجْخياؽ: لسحاكاة صػت الرَّ

 س...صػت رصاصة السدجَّ 
كاسُع الّرػت إذا كرد بال تشػيغ، كاف ِحكاية لذيء معّيغ، كإذا كرد مشّػنًا، صار 

يء الشَِّجذ، كَكٍخ  شدلة الّشكخة، ككاَف معشاه حكايةً بس لكّل شيء نحػ: َكْخ بسعشى دْع ىحا الذَّ
كّل : حكاية ألصػات : حكاية لرػت شبٍل ُمعيَّغ، كُضعّ بسعشى َدْع كلَّ شيٍء َنِجٍذ، كُضعْ 

 2الصُّبػؿ...
فعل؛ ألّنو ال يدتتخ ؼيو ضسيخ، كال َيقع في تخكيب الكالـ  الّرػت ليذ اسعَ  كاسعُ 

 بيشسا اسُع الفعل َيحسُل ضسيخًا، كَيقُع في تخاكيب الكالـ. كىػ ال كزَف لو.
 
 

 
 
 

                                                           
ل في عمع العخبيّة،يشطخ: الدمخذخؼ،  1 -278، الُكشاش ، كاأليػبي،42، متغ األلؽيّة، كابغ مالظ، 35، الكاؼية كالذاؼية، كابغ الحاجب، 193 السفرَّ

سّمع ، كعصية، 4/41، معاني الشحػكالدامخائي، ، 1/162، جامع الجركس العخبيّة، كالغالييشي، 313 -3/307، حاشية الّربّاف، كابغ الرباف، 279
 .161، المداف

 .4/42، معاني الشحػيشطخ: الدامخائي،  2
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 الّثاني الفرل
 للفعا
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 الفعل                                  
  .تعخيفو: 1

. كىحا الدمغ يكػف ماضيًا نحػ: ذىب، 1كمسة تجؿ عمى حجث )معشى( مقتخف بدمغ
أسمَع، تشاكَؿ...أك حاضخًا نحػ: َيحىُب، ُيدِمُع، َيتشاكُؿ...أك مدتؿباًل نحػ: سيحىُب، سُيدِمُع، 

فتاف، . فمو كضي2سيتشاَكؿ، ساِفْخ... فالفعل يجّؿ عمى الحؿيقة، كزمشيا أؼ عمى الحجث، كزمشو
 ىسا الجاللة عمى الحجث )السعشى( كزمغ الحجث.

فالدمغ الساضي ىػ الحؼ َيكػف قبل زمغ الحاضخ أؼ الدمغ الدابق لػقت الكالـ 
 مو الستكمِّع.الحؼ ُيذكِّ 

كالسدتقبل، كىػ قريخ جّجًا،  بيغ الساضي كالدمغ الحاضخ يكػف كقت الكالـ، كيقع
الحؼ يقع نحػ: يخخُج أحسُج مغ السشدؿ، فخخكجو فقج ال يدتغخؽ دؾيقة، كذلظ بحدب الفعل 

لغ يدتغخؽ أكثخ مغ دؾيقة. كقج يستّج الدمغ الحاضخ لداعة أك أكثخ، كذلظ إذا كاف الفعل ما 
فالقخاءة، كالذخح ليدا في  يداؿ يقع ؼيو نحػ: يقخُأ أحسُج القخآَف، كيذخُح السحاضُخ الجرَس.

كالدمغ السدتقبل ىػ الدمغ  يي كقػع الفعل.ال يشتيي حتى يشت فدمغ الحاضخ ىشا ،دؾيقة
كالفعل مغ حيث الجاللة الدمشية، أك مغ  يأتي بعج الحاضخ، فيػ ممترق بو. القادـ الحؼ

يغة ثالثة أنػاع، ىي  :3حيُث الرِّ
 : الفعل الساضي. 2

ىػ كّل فعل يجؿ عمى حجث كقع في الدمغ الساضي نحػ: ذىَب أحسج، كاجتسَع 
ٌغ...فحىاُب أحسج، كاجتساُع الشاس، كاستيقاظ حدغ كقعت في الدمغ الشاُس، كاستيقَع حد

 :4الساضي. كىحا الساضي يكػف 
: يذسل كّل أجداء الدمغ الساضي الحؼ كقع ؼيو الفعل، كَيدتغخقو نحػ: عاَش أبػ مظم قا  أ. 

 فعيُذُو كقَع في كل أجداء الدمغ الحؼ عاشو. ،( ثالثًا كستيغ سشةً بكٍخ )ر

                                                           
اؼية، الكاؼية بغ الحاجبا، ك 38 – 37 ،األصػؿ في الشحػبغ الّدّخاج،  ا 1  .44 .كالذَّ
 .41 – 40، نياية اإليجاز في دراية اإلعجاز، كالخازؼ، 9يشطخ: الدامخائي، معاني األبشية،  2
 .1/30، ، كالغالييشي، جامع الجركس العخبية315، كالدمخذخؼ، السفرل في عمع العخبية، 2/2السقتزب،  يشطخ: السبخد،  3
 .279 – 3/269، معاني الشحػيشطخ: الدامخائي،  4
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عا  ب.  جّؿ عمى حرػؿ الفعل في الساضي مّخة كاحجة نحػ: خخَج محسٌج مغ البيت، : يمشقظِّ
اك اتِّ كاأل ْرض  و كقع مخة كاحجة، كانقصع، كقػلو تعالى: "فخخكجُ  س  يا مّخة خمقُ  عَ فػقَ  1"خمق  الدَّ

اك اتٍ كاحجة في الساضي، كقػلو تعالى: " س  ْبع  س  ؾَّاُىؽَّ س  م ى اْلع ْخشِّ ف د  فالفعالف  2"ُثؼَّ اْست ؾ ى ع 
 .3فالمفٌع ماٍض، كالسعشى ماضٍ  ،سّػػ( كقعا في الساضي مّخة كاحجة)استػػ، ك 

ممترقًا بو نحػ قػلظ: انصمقِت الدّيارُة قبل قميٍل، أك قبَل لحطٍة،  قخيبا  مؽ زمؽ الحاضخج. 
 كخخج خالٌج قبَل دؾيقٍة.

فالمفُع  ،انتيى الّجرُس الحراَف اآلَف، ك  نحػ قػلظ: ِبعتُ  حاضخا  كقع في زمؽ التكمُّؼد. 
 4ماٍض، كالسعشى، كالدمغ حاضخاف.

ال  لّسا يقع بعجُ ق.  نحػ قػلظ داعيًا: كّفقَظ هللُا، كبارَؾ بَظ، كأَعانَظ، فاألفعاؿ: كّفق،  مدتكب 
الّرخؼية، لكّغ زمشيا مدتقبٌل؛ ألّف معانييا ما  كبارؾ، كأعاف، ماضيٌة مغ حيُث الريغةُ 

إذا )جاء( في قػلو تعالى: " الستكمِّع كقػَعيا في السدتقبل، كالفعلُ كقعت في الساضي بل يخجػ 
ْتحُ  ْرُخ للاِّ كاْلف  ألّف نرَخ هللِا )كىػ  ؛ؼّية ماضية، كزمُغ كقػعو مدتقبلٌ صيغتُو الّرخ 5"جاء  ن 

يكغ قج كقع زمغ ندكؿ اآلية، أك قبَل زمِغ ندكليا، كنحػ قػلظ: صالْحُو، فقْج  افتح مّكَة( لسّ 
فالمفُع ماٍض،  ،ع في الساضي بل سيقع في السدتقبلو، فالفعل الساضي )سبق( ما كقسبْقتَ 

 6كالسعشى، كالدمغ مدتؿبالف.
ع في استخجاـ المغة باستخجاـ صيغة صخؼّية مكاف  كىحا في الحؿيقة مغ باب التػسُّ

خفّي.  صيغة صخؼية ُأخخػ، كُيسِكغ أف نقػؿ عشو: الَجػاُز الرَّ
ّخا  ك.  عمى أّف الحجَث كاف يقع مغ الفاعل باستسخار في الدمغ الساضي نحػ قػلظ: يجؿُّ ُمدتسِّ

فالفعل )دعا( لع يقع مّخة كاحجة مغ فاعمو محّسٍج  (محّسٌج )ص( الّشاس إلى اإلسالـِ  دَعا)
ـَ ُعسُخ )ر( الَعْجَؿ بيَغ الّشاِس،  )ص( بل كاف يقع مشو باستسخار في الساضي، كنحػ: أقا

 ع مشُو مّخًة كاحجة في الساضي بل عمى االستسخار.فإقامُة العجؿ لع تق
                                                           

 .44العشكبػت: 1
 .29البقخة: 2
ب،  3  .37- 36 ،دقائق الترخيفالسؤدِّ
ب،  4  .37 – 36، دقائق الترخيفيشطخ: السؤدِّ
 .1الشَّْرخ:  5
 .37 – 36، دقائق الترخيفيشطخ: السؤدب،  6



دعليد.                 المعاني الصَّرفيَّة                                                باكير ُمحمَّ

115 
 

 :1عالمات الفعل الساضي.1. 2
لمفعل الساضي عالمات حرخية، خاّصة بو ُتسيِّده مغ الفعل السزارع، كفعل األمخ، 

 ىي:
كل فعل اترمت بو تاُء التأنيث الّداكشة نحػ: قخأْت،  تاء التأنيث الّداكشة )ْت(: . أ

، ِاْفتتَح...ىػ فعل ماٍض. سافخْت، استعسَمْت...أك يقب  ل اتراليا بو في آخخه نحػ: فاَز، أكخـَ
يَة تػالي أربع حخكات. كتاء التأنيث ساكشةٌ   2كخـا

(:ب.  ، تِّ ُت، تثاءْبَت، كّل فعل اترمت بو التاُء الستحّخكة نحػ: نجحْ  التاُء الستحخِّكة )ُت، ت 
َخ...ىػ فعٌل ماض. َح، َتَطاىَ ترالْحِت...أك يقبل اّتراليا بو في آخخه نحػ: غفَخ، سام

 كحّخكػا ىحه التاء حّتى ال تتػالى أربع حخكات.
 الفعل السزارع:. 3

فعل يجّؿ عمى حجث )معشى( مقتخف بدمغ حاضخ كقت التكمُّع نحػ: يكتُب أحسُج،  ىػ
أتحّجُث إليَظ... فالمفع مزارع، كالسعشى، كالدمغ حاضخاف، أك بدمغ ك ُنذارُؾ في االجتساع، ك 

بل سيأتي بعج زمغ التكمُّع نحػ: سأشخُح الجرَس، كسُتداِفُخ معي، كسشتسّخُف غجًا... فالمفع مدتق
ي، ؼيكػف ضمزارع، كالسعشى، كالدمغ مدتؿبالف. كقج يجّؿ عمى معشى كقع في الدمغ السا

المفع مزارعًا، كالسعشى، كالدمغ ماضييغ نحػ: كشُت أقخُأ البارحَة، فالفعل )أقخأ( صيغتو 
تَّى ي ُقؾؿ  " كقػلو تعالى: مزارعة، كمعشاه )القخاءة( كزمشو ماضياف. الرخؼية كُزْلدُِّلْؾا ح 
سؾُؿ" . كُيفَيع ىحا مغ 4فالفعل )يقػؿ( صيغتو الرخؼية مزارعة، كمعشاه، كزمشو ماضياف 3الخَّ

اإلحاشة كالسعخفة بسقاـ تأليف الجسمة، كتاريخ كقػع الحجث، كُمعايشة قرج الستكّمع، فميدت 
بل ُتفَيع. كىحا مغ باب التػسع في المغة، كتبادؿ االستعساؿ بيغ األبػاب  ُتحَفع اءَ أشي

 .الجؾاز الّرخفيالرخؼية، كيسكغ أف ندسيو: 

                                                           
كالغالييشي،  92 - 1/84، حاشية الّربّاف، كابغ الرباف، 20،42، شخح شحكر الحىب، كابغ ىذاـ، 1/22،25، شخح ابغ عقيليشطخ: ابغ عقيل،  1

 .62، الرخؼ التعميسي، كياقػت،  1/9،30، جامع الجركس العخبية
ب، 105 ،شخح التعخيف بزخكرؼ الترخيفاز،  ابغ إيَّ  2  .39، دقائق الترخيف، كالسؤدِّ
 .214البقخة:   3
، كالغالييشي، 47 – 46 دقائق الترخيف،، كالسؤدب، 44، الكاؼية كالذاؼية، كابغ الحاجب، 327، السفرل في عمع العخبيةيشطخ: الدمخذخؼ،  4

 .2/283، الشحػمعاني ، كالدامخائي، 1/30، جامع الجركس العخبية
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كُسّسَي الفعل السزارع مزارعًا؛ لسزارعتو )لسذابيتو( االسع )اسع الفاعل( في  
مثاًل ُيذبو اسع الفاعل  فالفعل السزارع )َيْحَىُب( .1الحخكات، كالدكشات أؼ في ضبط بشيتو

( حخكة، سكػف، حخكتاف، ككحلظ اسع حخكات كالدكشات، فالفعل )َيْحَىبُ ال ي)َذْاِىٌب( في تػال
الفاعل )َذْاِىٌب( حخكة، سكػف، حخكتاف، ككحلظ الفعل السزارع )ُيَجْحِخُج( تذكيُمو )ضْبُصُو( 

صو )حخكتاف، سكػف، حخكتاف، سكػف، حخكتاف، فأشبو اسع الفاعل )ُمَجْحِخٌج( في ضب
 حخكتاف(...

 :2عالماتو.1. 3
ي، كفعل األمخ، ضلمفعل السزارع عالمات حرخية، خاّصة بو ُتسّيده مغ الفعل السا

 ىي:
ال يبجأ الفعل السزارع بغيخ ىحه األحخؼ، فكل فعٍل  3أحخؼ السزارعة )أ، ف، ت، ي(:أ. 

 ...ىػ فعل مزارع.يبجأ بػاحج مشيا نحػ: َأحفُع، نتجارُس، ُتفّكُخ، يتأّملُ 
)لْع، لّسا، الـ األمخ: ِلػ، ال الشاـية(: كّل فعل مدبػؽ مباشخة بحخؼ جاـز  أحخؼ الجـدب. 

ْخ...أنحػ: لع أسسع، لّسا نش ف،  كتطْخ، ِلتشرخْؼ، ال تتأخَّ يقبل دخػليا عميو نحػ: أشبُخ، ُنشطِّ
 تتداءُؿ، يتػّقف...ىػ فعل مزارع.

، ِإذْف(: كّل فعل مدبػؽ مباشخة بحخؼ ناصب نحػ: أْف )أْف، لْغ، كيْ  أحخؼ الّشْربج. 
أجتيَج، لغ نتػانى، كي ُتدامح، إذْف ُيكخـَ... أك يقبل دخػليا عميو نحػ: ُأصمِّي، ُنرِمح، 

ع، يتفاخخ... ىػ فعل مزارع.  ُتػدِّ
ـ، سػَؼ الديؽ، كسؾؼد.  : كل فعل مدبػؽ مباشخة بالديغ، أك سػؼ نحػ: سأتقجَّ

ؽ...ىػ فعل مزارع. نأتي...أك يقبل  دخػليسا عميو نحػ: َأصُجُؽ، يترجَّ
 فعل األمخ:. 4

 ب إيقاع الفعل ىػ فعل يجّؿ عمى شمِب اآلمخ الستكمِّع مغ الفاعل السأمػر السخاشَ 
 )الحجث، السعشى( في الدمغ السدتقبل نحػ: اذىْب إلى الجامعِة أؼ ِليكْغ ذىابظ إلييا في 

                                                           
 .85، ترخيف األفعاؿ، كعشتخ، 105، شخح التعخيفيشطخ: ابغ إياز،  1
، جامع الجركس كالغالييشي ،44، الكاؼية كالذاؼية، كابغ الحاجب، 1/39، األصػؿ في الشحػ، ، كابغ الدخاج3/129، السقتزب يشطخ: السبخد، 2

 .56، شحا العخؼ، كالحسالكؼ، 63 – 62، عميسيالرخؼ الت، كياقػت، 89، كعبج التػَّاب،30، 1/9، العخبية
 .24، شخح شحكر الحىبيشطخ: ابغ ىذاـ،  3
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 1َء أْؼ لتكغ مداعجُتَظ ليع في السدتقبل...الفقخا جِ السدتقبل، كنحػ: ساعِ 
 عالماتو:.1. 4

و ُتسّيده مغ الساضي، كالسزارع، كىي داللتُ  تحكخ كتب المغة أّف لفعل األمخ عالماتٍ 
يا نّ . كالحؿيقة أ2و أف تترل بو ياء السؤنثة السخاشبة في آخخهعمى الصمب، كالسدتقبل، كقبػلُ 

شمب الؿياـ بالفعل مػجػد في الفعل السزارع  ليدت عالمات حرخية بو. فسعشى الصمب،
السدبػؽ بالـ األمخ نحػ: ِلتحىْب إلى السدجِج، كْلييجْأ غزُبَظ... ككحلظ الجاللة عمى إيقاع 
الفعل في السدتقبل، فيػ مػجػد في الفعل السزارع السدبػؽ بالديغ، أك سػؼ نحػ: 

لسدبػؽ بحخؼ ناصب نحػ: أْف سأتحكخَؾ، كسػؼ أنتطُخَؾ أؼ في السدتقبل، أك السزارع ا
تقخَأ القخآَف خيٌخ لظ، كلْغ أتأّخخ عميَظ...أك السزارع السدبػؽ بالـ األمخ نحػ: ِلتدرْع شجخًة، 
كْلُتجافْع عغ السطمػـِ أؼ قْع بيحيغ الفعميغ في السدتقبل. ككحلظ ياء السؤنثة السخاشبة ليدت 

إلى الزسيخ )أنِت( نحػ: أنِت  خاصة بفعل األمخ، فيي تترل بالفعل السزارع السدَشج
فيَغ، كَتصُبِخيَغ...  تسدحيَغ، كُتشطِّ

بعج كال مزارعًا، ىػ فعل أمخ، كذلظ  كاألسيل مغ ذلظ أف نقػؿ: كّل فعل ليذ ماضيًا،   
 أف عخؼ الجارُس عالماِت الساضي، كالسزارع.

 
 
 
 
 
 
 

  
 

                                                           
جامع ، كالغالييشي، 20، شخح شحكر الحىب،  كابغ ىذاـ، 46، الكاؼية كالذاؼية، كابغ الحاجب، 331، السفرل في عمع العخبيةيشطخ: الدمخذخؼ،  1

 .57 شحا العخؼ،، كالحسالكؼ، 63، الرخؼ التعميسي، كياقػت، 1/30، الجركس العخبية
ّباف،  2 بّافيشطخ: ابغ الرَّ  .64، الرخؼ التعميسي، كياقػت، 1/9،30، جامع الجركس العخبية، كالغالييشي، 94 – 1/93، حاشية الرَّ
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 لّ الفعل الّرحيح كالُسعت  
ذخكف حخفًا عَجا اليسدة، كىي: ا، ب، ت، ث،ج، الحخكؼ في المغة العخبية ثسانية كع

، ر، ز، س، ش، ص، ض، ط، ظ، ع، غ، ؼ، ؽ، ؾ، ؿ، ـ، ف، ق، ك، ؼ. د، ذ خ، ح،
فإذا ُأضيفت إلييا اليسدُة، صار عجُدىا تدعة كعذخيغ حخفًا، كُتدسَّى ىحه الحخكؼ ُحخكؼ 

 شى؛ ألنيا ُتذّكل بشية الكمسة.بْ السَ 
كؼ صحيحة، كأحخؼ ِعمَّة. فأحخؼ الِعّمة ثالثة، ىي كتشقدع ىحه الحخكؼ إلى حخ  

ا خسدة كعذخكف حخفًا األلف، كالػاك، كالياء)ا، ك، ؼ( كالحخكؼ الباؾية صحيحة، كعجدى
 ُيقَدع الفعل بحدب الحخكؼ التي يتأّلف مشيا إلى صحيح، كمعتّل.ك  عجا اليسدة.

حيح:. 1 لِعّمة أؼ ليذ ؼيو حخُؼ ِعّمة ىػ الفعل الحؼ خَمت ُأصػُلو مغ أحخؼ ا 1الفعل الرَّ
 نحػ: كتب، سأؿ، شخب، فتح، فِيع، سَكب، سِمع، صَجؽ، ىّد، مّج...

 2لمفعل الرحيح ثالثة أنػاع، ىي: . أنؾاعُو:1. 1
: ىػ الفعل الحؼ ليذ في بشيتو حخؼ عمة، كال ىسدة، كال الفعل الّرحيح الّدالؼ.1. 1. 1 

فيػ صحيح؛ لُخمُّػِّه مغ  بَخع، جَمذ، نَدؿ.... سبح، ممظ، تزعيف )تذجيج( نحػ: كتب، فتح،
 أحخؼ الِعّمة، كىػ ساِلع؛ لُخُمػِّه مغ اليسدة، كالّتزعيف )الّتذجيج(.
 : دْحَخَج، بْعَثَخ، َعْدكخ...ػكالرحيح الدالع يكػف ثالثيًا كسا مزى، كيكػف رباعيًا نح

األصمّية حخؼ ِعّمة، ىػ الفعل الحؼ ليذ في أحخفو  الفعل الّرحيح السيسؾز:.2. 1. 1
أحخفو األصمية مغ  ػّ فيػ صحيح؛ لخمُ  ىسدة نحػ: َأَكل، سَأؿ، قَخأ... األصمية وكأحج أحخف

 كلو ثالثة أنػاع، ىي: ػز؛ ألف أحج أحخفو األصمية ىسدة.أحخؼ العمة، كىػ ميس
: تكػف اليسدة في أكلو أؼ يكػف حخفو األصمّي األّكؿ ىسدة نحػميسؾز األكؿ )الفاء(:  أ.

 أكل، أَمخ، أسخ، أخح، أِسف، َأِمغ...
ط )العيؽ(:  ب. تكػف اليسدة في كسصو أؼ يكػف حخفو األصمّي الثاني ىسدة ميسؾز الؾس 

 نحػ: سَأؿ، سِئَع...
                                                           

الرخؼ دمحم فاضل الدامخائي، ، و1/50، جامع الجركس العخبية، كالغالييشي، 385، ، الكُشاش، كالسؤّدب60، الكاؼية كالذاؼيةيشطخ: ابغ الحاجب،  1
 ،18 – 17(،  2013 -ػ1434) دمذق: دار ابغ كثيخ، 1. طالعخبي أحكاـ كمعاف

، السعجع السفرل، كاألسسخ، 70 – 69، الرخؼ التعميسي، كياقػت، 63، بػية اآلماؿ، كالمبمي، 1/50،جامع الجركس العخبيةيشطخ: الغالييشي،  2
 . 62 -  61، الرخؼ الكافي، كعبجالغشي، 59، شحا العخؼ، كالحسالكؼ، 330 -321
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تكػف اليسدة في آخخه أؼ يكػف حخفو األصمي الثالث ىسدة نحػ:  ميسؾز اآلخخ )الالـ(: ج.
 ، خُصؤ، بجأ، نَذأ، بُصؤ...أ، رَفأَ قخَ 

 ْيَخأ، َسْػَءَؿ، أْمَخَر، بْأَبَأ...نحػ: قَ  مجخدا ، رباعيا  قج يكػف الفعل الرحيح السيسػز ك 
ف.3. 1. 1 : ىػ الفعل الحؼ حخفاه الثاني، كالثالث مغ جشذ كاحج، الفعل الرحيح السزعَّ

، َمّذ، فّظ...كاألصلُ كالثاني ُمجغَ  مَجَد، : ٌع في الثالث نحػ: مّج، شّج، ىّد، مّخ، كّخ، َفّخ، ُسخَّ
 ذ، َفَكَظ...َمدَ شَجَد، َىَدز، َمَخَر، 

فعل الرحيح السزّعف يكػف ثالثيًا نحػ: فّظ، مّخ، ىّد...كيكػف رباعيًا، ؼيكػف لكا
 ْكَفَظ...َذ، فَ ْدبَ َج، بَ ْجىَ حخفاه األصمياف الثاني، كالخابع مغ جشذ كاحج مغ دكف إدغاـ نحػ: ىَ 

كُمزّعف؛ ألف ثانيو، كثالثو مغ جشذ كاحج في فيػ صحيح؛ لُخُمػِّه مغ أحخؼ الِعّمة، 
ر حخفو األصمي الثاني، كألف ثانيو، كرابعو مغ جشذ كاحج في  السجخد الثالثي أؼ لتكخُّ

بإدغاـ كسا في الثالثي  السجّخد الخباعي. كالسقرػد بالّتزعيف ىشا َتكخار حخفو الثاني
 خد، أك مغ دكف إدغاـ كسا في الخباعي السجخد.جالس

ىػ الفعل الحؼ أحُج أحخفو األصمّية حخؼ ِعّمة أؼ ؼيو حخؼ ِعّمة، أك  1:عل السعتلّ الف .2
 حخفا ِعّمة؛ كلحلظ ُسسِّي معتاّلً  نحػ: كَقَف، قاؿ، َسقى، َكقى، كَػػ...

  2لمفعل السعتّل أربعة أنػاع، ىي:: أنؾاُعو.1. 2
ثاؿ(:.1. 1. 2 ؿ حخؼ ِعّمة أؼ يكػف يكػُف حخفو األصمي األك  الفعل السعتل األكؿ )السِّ

 ي مثااًل نحػ: كَقف، كَعج، يِئَذ، كصل...حخؼ الِعّمة في أّكلو؛ كلحلظ ُسسِّ 
، كإذا ة كاكًا نحػ: كقف، كعج، كصل...ُسسِّي معتاًل، مثااًل، كاكياً فإذا كاف حخُؼ الِعمَّ 

ائّيًا. أّما األلف، فال ي ،مثاالً  ،ػ: َيِئذ، يِبَذ، يُتع، يُسغ...ُسّسي معتالً حكاف حخُؼ الِعّمة ياًء ن
تقع في أّكؿ الكمسة؛ ألّنيا ساكشة، كالكمسة العخبية ال تبجأ بحخؼ ساكغ؛ كلحلظ ال ُيػجج في 

 المغة العخبية فعل معتل، مثاؿ، أِلفّي.
 األصمي الثاني حخؼ عمة أؼ يكػف  ويكػف حخف الفعل السعتل الؾسط )األجؾؼ(:.2. 1. 2

                                                           
 .1/51العخبية، جامع الجركس ، كالغالييشي، 108 – 106/ 3، األصػؿ في الشحػيشطخ: ابغ الدخاج،  1
جامع الجركس ، كالغالييشي، 385ش، الكُشا، كالسؤّدب، 84 – 1/83، شخح ابغ عقيل، كابغ عقيل، 227 – 1/226يشطخ: السبخد، السقتزب،  2

، شحا ، كالحسالكؼ 1997، كاألسسخ، السعجع السفرل، 161، 156، ، دركس الترخيف،  كعبج الحسيج43، بػية اآلماؿ، كالمَّبمي، 1/51، يةالعخب
 . 150 – 140، ترخيف األفعاؿ، كعشتخ، 19 – 18، الرخؼ العخبي، كالدامخائي، 60، العخؼ
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، ك  كسصو )َجْػفو( حخؼ العّمة في ـَ لحلظ ُسّسي أجػؼ نحػ: قاؿ، شار، باع، قاد، نا
ـَ...فإذا كاف حخؼ الِعّمة كاكًا نحػ: قاَؿ: يقػُؿ،  قاد: يقػد...ُسسِّي معتاًل أجػؼ، كاكيًا، ك صا

سار: يِديخ... ُسسِّي معتاًل، ك شار: َيصيخ، ك كإذا كاف حخؼ الِعّمة ياًء نحػ: باع: يبيع، 
 أجػؼ، يائّيًا.

ل الكالـ عمى ىحا في بحث األجػؼ أصمُ  فاأللف في السعتل يا كاك، أك ياء، كسُشفرِّ
 .اإلعالؿ، كال ُيػجج في المغة العخبية فعل معتل أجػؼ، أِلفيّ 

خ )الّشاقص(:.3. 1. 2 األصمي الثالث حخؼ ِعّمة أؼ يكػف  ويكػف حخف الفعل السعتل اآلخِّ
 جػ، رِضي...ى، ىَ ، َحبا، سقَ اقرًا نحػ: َدنا، َجثاحخؼ الِعّمة في آخخه؛ كلحلظ ُسسِّي ن

نحػ: دنا: يْجنػ، َجثا: َيْجثػ، حبا: َيحبػ، َرَنا:  أصُمو كاكٌ ، فإذا كاف حخؼ الِعّمة
كإذا كاف أصمو ياًء نحػ: َسقى: يْدِقي، ىجػ: يْيِجؼ،  ،ُسسِّي معتاًل، ناِقرًا، كاكياً  يْخنػ...

 مَذى: يْسِذي... ُسسِّي معتاّلً، يائّيًا.
ج أنو ال يػَجج في المغة العخبية فعل معتّل، ناقز، أِلفّي؛ ألف األلف في كبالتجقيق نج

 آخخ الفعل السعتل، أصُميا كاك، أك ياء.
: ىػ الحؼ يكػف في أحخفو األصمية حخفا ِعّمة، كلحلظ، ُسسِّي الفعل السعتل المفيف.4. 1. 2

 لؽيفًا نحػ: كَقى، كفى، كنى، كػػ، شَػػ، نَػػ...
 مؽيف بحدب تػزع حخفي العمة في بشيتو نػعاف، ىسا:كالفعل السعتل ال

: يكػف حخفاه األصمّياف األكؿ، كالثالث حخفي ِعمة أؼ الفعل السعتل المفيف السفخكؽ أ.  
يكػف حخفا العّمة في أكلو، كآخخه، كُيفخِّؽ بيشيسا حخؼ صحيح؛ كلحلظ ُسّسي َمفخكقًا نحػ: 

 كقى، َكفى، َكَنى...
: يكػف حخفاه األصمياف الثاني، كالثالث حخفي عّمة أؼ السقخكف  الفعل السعتل المفيف ب.

يكػف حخفا الِعّمة في كسصو، كآخخه دكف أف ُيفخِّؽ بيشيسا حخؼ صحيح؛ كلحلظ ُسسِّي مقخكنًا. 
فالسقرػد باالقتخاف ىشا تػالي حخفي العمة، كاجتساعيسا في بشية الفعل نحػ: كػػ، ثَػػ، 

 كالسالَحع في الفعل السعتل المؽيف أّف: ػ...َػػ َغَػػ، شػَ نَػػ، ىَػػ، عَ 
 أّكلو يكػف كاكًا فقط، كال يكػف ألفًا؛ ألنيا ساكشة، كال ياء نحػ: كفى، كقى، كنى... أ. 
 ثانيو يكػف كاكًا فقط، كال يكػف ياًء، كال ألفًا مشقمبة عغ كاك نحػ: كَػػ، شَػػ، نػػ... ب.
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ه تكػف مشقمبة عغ ياء فقط، كال تكػف مشقمبة ثالثو يكػف ياء فقط أؼ إف األلف في آخخ ج. 
 عغ كاك نحػ: كػػ: يْكػؼ، نػػ: َيْشػؼ، شَػػ: يْذِػؼ...

كنجر أف يكػف أصُل ثالثو كاكًا نحػ: قِػؼ، كاألصل: قُػَك. كسشتحجث عغ ىحا القمب 
 في بحث اإلعالؿ.

ّحة، كاالعتالؿ  كفي الحؿيقة تػجج في المغة العخبية أفعاؿ يسكغ ترشيُفيا بحدب الرِّ
 غيخ الترشيف الدابق، كذلظ باالعتساد عمى األحخؼ التي ُتؤلِّف صيغة الفعل:

: يكػف حخفو األصمي األكؿ ىسدة، كحخفاه األصمياف الفعل الرحيح السيسؾز السزّعفأ. 
، أَ الثاني، كالثالث مغ جشذ كاحج )مزّعف( نحػ: أَ  ، أَ دَّ ّؿ...أك تتكّخر ؼيو اليسدة مختيغ مع َـّ

يو ْأبأ، شَ بيشيسا، كىحا يكػف في الخباعي السجخد نحػ: بَ  فاصل ْأشَأ، أَلْأَلَ... كلحلظ ندسِّ
 ميسػزًا، ُمَزّعفًا.

: يكػف حخفو األكؿ حخؼ عّمة، كحخفو الثاني، أك الثالث ىسدة؛ الفعل السثاؿ السيسؾز ب.
 ...، َكَبَأ، َكَمأَ كلحلظ ُيدّسى مثااًل، ميسػزًا نحػ: َكَجأ، يِئذ

الثاني ىسدة، كحخفو األصمي األّكؿ، أك  : يكػف حخفو األصميفعل السيسؾز الشاقصال ج.
 ...، َنَأػرأػ َأَبى، الثالث )آخخه( حخؼ عمة؛ كلحلظ ُيدّسى ميسػزًا، ناقرًا نحػ:

: يكػف حخفو األصمي األكؿ ىسدة، كحخفاه األصمياف الفعل السيسؾز المفيف السقخكف د. 
 لحلظ ُيدسَّى ميسػزًا، لؽيفًا، مقخكنًا نحػ: أَكػ...الثاني، كالثالث حخفي عمة؛ ك 

شا؛ إلزالة المبذ، كاالختالط. كما ىانت قميمة، حُدشت اإلشارة إلييا كىحه األنػاع، كإف ك
سعتيا في إسعاؼ الستكّمع بيا بالسؤكنة ، ك ىحا إاّل دليل عمى ِغشى المغة العخبّية، كمخكنتيا

 ، كال تقعُّخ.فٍ التي يحتاج إلييا دكف تكمُّ  ةالمغػي
حةُ  كالسعيار في تحجيج نػع الفعل السديج مغ حيثُ   ه مغ أحخؼ تجخيجُ  ،، كاالعتالؿُ الرِّ

 1:الديادة؛ ليبقى عمى أحخفو األصمية نحػ
 ِاْسَتفاد: فاد: معتل، أجػؼ. -             .ِاْنَتَرخ: نرخ: صحيح، سالع -
: صحيح، مزّعف -       ِاْسَتْقَػػ: قِػؼ: معتل، لؽيف، مقخكف. -  ِاْىَتّد: َىدَّ
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 يداف الّرخفيّ السِّ 
، صْػتّي كضعو المغػّيػف؛ لسعخفة الريغة الّرخؼية )الػزف(  1تعخيفو:. 1 ىػ قاِلب، مػسيقيٌّ

 لمكمسة العخبية؛ لتدييل تحجيج نػعيا.
سّسػا ىحا القاِلب: ميدانًا، كالكمسة السعخكضة عميو: مػزكنًا، كجعمػا ميداف الكمسة ك 

ثية السجّخدة )َفَعَل( كميداف الكمسة الخباعية )َفْعَمَل(. كجعمػا السيداف عمى صيغة الثالثي الثال
د ، كألّف التغييخ ُيريب األفعاؿ، كاألسساء الثالثي كثيخ في المغة، كأععُّ  ألفّ  )َفَعل( السجخَّ

د أصل السديج، كالسديج فخع  2مغ السجخد. كثيخًا،  كألّف السجخد أصٌل، كالسديَج فخع، فالسجخَّ
كاختاركا أحخؼ الفاء، كالعيغ، كالالـ لمسيداف مخاعاة لسخارج الحخكؼ العخبية مغ الفع، 
فأخحكا الفاء مغ مخخج الذفتيغ، كالعيغ مغ مخخج الحمق، كالالـ مغ مخخج المداف. كيطيخ 

 أّف سبب االختيار صػتّي، مػسيقّي بْحٌت.
ألّف كلَّ حجٍث سػاء أكاف اسسًا أـ فعاًل ىػ  َعل(جعمػا السيداف عمى صيغة )فَ كالّطّغ أنيع    

 ِفعٌل. 
 الكمسات التي يدنيا السيداف الّرخفي )مؾضؾعاتو(:. 2

يتشاكؿ السيداف الّرخفي بالػزف الكمسات التي تتعّخض ُبشيُتيا الّرخؼية لمتغييخ بالححؼ، 
الرخؼية. كبشاء عمى  كالديادة، كاإلدغاـ، كنقل الحخكة، كالتدكيغ...كغيخ ذلظ مغ التغييخات

 ىحا، فيػ يتشاكؿ شيئيغ، ىسا:
شة )السعخبةأ.  (، كىي كثيخة في المغة نحػ: أحسج، ِحراف، األسساء السترّخفة، الستسكِّ

 شجاعة، مفتاح، ِكتاب، خّداف...
الفعل السترخِّؼ ىػ الحؼ يأتي في ِصيغ الساضي، كالسزارع، األفعاؿ السترخِّفة: ب. 

المغة، كىػ األصل نحػ: كتب: يكتب: ُاكُتْب، فَتح: َيفَتح: ِاْفَتْح، نَدؿ:  كاألمخ، كىػ كثيخ في
 يْشِدُؿ: ِاْنِدْؿ....

 
                                                           

، كعبجالغشّي، 10، كالخاجحي، التصبيق الرخفي، 1/218، 59، الكاؼية كالذاؼية، كابغ الحاجب، 1/218، جامع الجركس العخبيةالغالييشي،  يشطخ: 1
 .23، الرخؼ الكافي

الرخؼ بجالغشّي، ، كع10، التصبيق الرخفي، كالخاجحي، 1/218، جامع الجركس العخبية، كالغالييشي، 59يشطخ: ابغ الحاجب، الكاؼية كالذاؼية،  2
 .23، الكافي
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ال يتشاكؿ السيداف الّرخفي األنػاع اآلتية مغ التي ال يدنيا السيداف الّرخفي: الكمسات . 3
 الكمسات:

 )لْع، لّسا...( جـدكال )أْف، لْغ...( كالشرب )مغ، إلى...(كأحخؼ الجخ أحخؼ السعاني.1 .3
 (كأحخؼ الجػاب )َنعْع، ال، بمى كالذخِط )إْف، إْذما، لػ...( كحخفي االستفياـ )اليسدة، كىل(

كال يتشاكليا  كغيخىا مغ أحخؼ السعاني. الفعل ) إّف، أّف، ليت، لعّل...(كاألحخؼ السذّبية ب
 ألنيا جامجة عمى شكل صخفّي كاحج ال يتغّيخ. ؛السيداف الرخفي

التي ُيحافع آخخىا عمى حخكة كاحجة ميسا كاف مػقعيا في الجسمة،  األسساء السبشية.2. 3
 كىحه األسساء، ىي:

 الزسائخ السشفرمة، كالسترمة بكلِّ أنػاعيا نحػ: أنت، نحُغ، ىػ، ُت، نا... -
 ، ماذا، متى...ْشَحاأسساء االستفياـ نحػ: مْغ، مَ  -
 ىؤالِء، ذلظ، ىشا...أسساء اإلشارة نحػ: ىحا، ىحه، ىحاِف،  -
 تي، الّمحاِف، اّلحيغ، الّمػاتي...األسساء السػصػلة نحػ: اّلحؼ، الّ  -
 سا، متى، أيغ، إذا، لّسا...يْ ْغ، مَ أسساء الذخط الجازمة، كغيخ الجازمة نحػ: مَ  -
، ىاَؾ... -  أسساء األفعاؿ نحػ: ىْيياَت، آِميَغ، ُأؼٍّ
ْع: ُعػْ ك جخ الصفل عغ تشاكؿ شيء قِحر، أسساء األصػات نحػ: َكْخ: اسع صػت لد  -

ُضْع: اسع صػت ك َشْق: اسع صػت انكدار السدصخة مثاًل، ك اسع صػت لمخائحة الكخيية، 
عمى  اسػدىجي؛ ألنيا أشبيت حخكؼ السعاني في كال يتشاكليا السيداف الرخفَقْخع الصَّبل...

 اؿ، كال اإلدغاـ، كال ُيذتقّ صيغة صخؼية كاحجة، فيحه األسساء ال ُيريبيا الححؼ، كال اإلبج
 مشيا شيء، كىي ليدت مذتقة مغ كمسة أخخػ.

يع، َمْشَجِشيق... ا، ُسػِريَ نحػ: ِدمْذق، َعْشتاب، ُتخكيَ  األسساء األعجسية.3. 3 ا، َىاَكاف، إبخـا
 كال يتشاكليا السيداف الّرخفي؛ ألنيا ليدت عخبية، كالسيداُف الرخفي لألسساء العخبية.

التي تأتي في صيغة صخؼية، فعمية كاحجة نحػ: َلْيَذ، ِنْعَع، ِبْئذ،  الجامجة األفعاؿ.4 .3
ـَ، حبَّحا، الحّبحا... كال يتشاكليا السيداف الّرخفي؛ ألنيا جسجت عمى صيغة صخؼية  مادا

  كاحجة، كما عادت قابمة لمتغييخ بححؼ حخٍؼ مشيا، أك زيادة حخؼ، أك إدغاـ حخؼ بحخؼ،
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 1أشبيت بحلظ حخكؼ السعاني في جسػدىا عمى صيغة صخؼية كاحجة.ف أك االشتقاؽ مشيا،
 2قؾاعج السيداف الّرخفي )طخيقة كزف الكمسة(: .4

إذا أردنا عخض كمسة قابمة لمػزف عمى السيداف الرخفي؛ لػزنيا، فال ُبجَّ مغ معخفة 
 القػاعج، كالخصػات اآلتية، كمخاعاتيا:

قاِبل عيُشو الحخَؼ صمّي األّكؿ لمكمسة السػزكنة، كياأل السيداف )َفَعَل( الحخؼَ  ُيقاِبل فاءُ أ. 
األصمّي الثالث لمكمسة السػزكنة، كفي الفعل  األصمّي الثاني مشيا، كُيقاِبل الُمو الحخؼَ 

 الخباعي السجخد ُتقابل الالـُ الثانية لمسيداف )َفْعَمَل( الحخؼ األصمي الخابع لمكمسة السػزكنة.
 ػزكنة ُيكتب كسا ُىػ في السيداف.ج في الكمسة السالحخُؼ األصمّي الدائب. 

. إذا كاف في الكمسة السػزكنة حخؼ أصمّي مححكؼ، ُحِحؼ ما ُيقابُمو مغ أحخؼ السيداف. ج
فإذا كاف الحخؼ األصمي األكؿ مححكفًا، ُححفت فاء السيداف، كإذا كاف الحخؼ األصمي الثاني 

 خُؼ األصمّي الثالث مححكفًا، ُحِحفْت الـُ السيداف.مححكفًا، ُحِحفت عيُغ السيداف، كإذا كاف الح
 الِسيداُف بحخكات، كسَكشات الكمسة السػزكنة أؼ بزبصيا. ُيْزَبط. د
ة مشقػلة إلى الحخؼ الحؼ قبمو، أك تكػف مححكفة، ؼُيزَبط قج تكػف حخكة حخؼ الِعمّ  .ق

ل اأُ مّية السشقػلة، أك السححكفة. كسحخؼ الِعّمة بحخكتو األص  في بحث اإلعالؿ. ؼيولقػؿ فرِّ
. ُيفّظ الحخُؼ األصمي الُسجَغُع في حخؼ أصمي مثمو، كُتعاُد إليو حخكُتو األصمية نحػ: َمّج: ك

: ِاْىَتَدَز. كإذا كاف التزعيف حخفًا زائجًا نحػ: قّصع، مّدؽ، صّػر... بِقي  َمَجَد، ِاْىَتدَّ
 التزعيف عمى حالو دكف فظٍّ في السيداف.

ْمَفُع في السيداف؛ ألّف سع السػزكف المًا قسخيًة ساكشة تُ ؿ( الذسدية في بجاية اال. ُتكَتب )از
... مثاؿ ذلظ: فُّ ْرب، التُّخاب، الرَّ  السيداف يبجأ بحخؼ الفاء، كالفاُء حخٌؼ قسخؼٌّ نحػ: الجَّ

  .َسأَؿ: َفَعلَ  -
  .أَخَح: ُخْح: َفَعَل: ُعلْ  –
  .َقاَؿ: ُقْل: َفَعَل: ُفلْ  –

                                                           
خؼّية شكل الكمسة أؼ لفُطيا. 1 يغة الرَّ  . السقرػد بالرِّ
، 32 – 30، دركس الترخيف، كعبجالحسيج، 47 – 44، التصبيق الرخفي، كالخاجحي، 1/218، جامع الجركس العخبية. يشطخ: الغالييشي،  2

، ترخيف األفعاؿ، كعشتخ، 12 – 11، الرخؼ العخبي، كالدامخائي، 54 – 53، عخؼشحا ال،  كالحسالكّؼ، 25 – 24، الرخؼ الكافيكعبجالغشّي، 
35. 
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 .َخ: َفاَعلَ َناَص  –
   .ِاْجَتَسَع: ِاْفَتَعلَ  -
           .ِاْسَتْيَجػ: ِاْسَتْيِج: ِاْسَتْفَعَل: ِاْسَتْفعِ  -
ل –  .َقصََّع: َفعَّ
    .َمْشِدؿ: َمْفِعل -
  .َبْيٌت: َفْعلٌ  -
  .ِكتاٌب: ِفَعاؿٌ  –
: ىَ  -    .َدَز: َفَعلَ َىدَّ
 ِاْىَتّد: ِاْىَتَدَز: ِاْفَتَعَل. -
    .ُؿ: َيْقُػُؿ: َيْفُعلُ َيُقػْ  -
    .َيِبْيُع: َيْبِيُع: َيْفِعلُ  -
    .يْشُسْػ: يْشُسُػ: َيْفُعلُ  -
   .الَقاِضْي: الَقاِضُي: اْلَفاِعلُ  -
ْربُ  -      .: اْلَفْعلُ الجَّ
     .التُّخاُب: اْلُفَعاؿُ  -
: اْلَفْعُل. - فُّ  الرَّ
 خٍؼ أصمّي مغ الفعل عمى حخؼ آخخ دكف تغييخمكانّي بتقجيع ح في الكمسة َقْمبٌ كاف . إذا ح

ـ في السيداف ما ي ، فإذا قّجمشا الباء عمى الخاء ِعلَ : فَ َشِخبَ  1:قابل ىحا الحخؼ نحػالسعشى، ُقجِّ
ْخب أيزًا، كاف كزف: َشِبَخ: َفِمَع،  دكف تغييخ السعشى، كقمشا: َشِبَخ، كنحغ نخيج معشى الذُّ

 َسأَؿ: َفَعَل، َلَدَأ: َلَفَع... َعَفَل، ك َتَح: َفَعَل، َتَفَح: كمثمو: فَ 
 2ُيحكخ أّف حخكؼ الديادة مجسػعة في جسمة )سأْلُتُسػِنييا(.ك 

 
 
 

                                                           
 .36، ترخيف األفعاؿ، كعشتخ، 25 – 24، الرخؼ الكافييشطخ: عبجالغشّي،  1
 .45، التصبيق الرخفي، كالخاجحي، 81، الكاؼية كالذاؼيةيشطخ: ابغ الحاجب،  2
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 الفعل بحدب عجد أحخفو )السجّخد كالسديج(

كال يكػف  ،عيًا، أك خساسّيًا، أك ُسجاسّياً يكػف الفعل بحدب عجد أحخفو ثالثيًا، أك ربا
و مغ أحخؼ مِ كىػ بحدب أصالة أحخفو كميا، أك تذكُّ  ،ؼل عخبّي عمى أكثخ مغ ستة أحخ فع

د، كمديج.  أصمّية، كزائجة مجخَّ
كالسعيار في تحجيج نػع الفعل بحدب عجد أحخؼ فعمو، أك كػنو مجخدًا، أك مديجًا ىي 

 صيغة الساضي. فالفعل بحدب عجد أحخفو:
س، قَخأ، فتح، : يتألف مغ ثالثة أحخؼ في صيغة الساضي نحػ: أكل، شِخب، در ثالثيأ. 

 سأؿ، ناـ...
ج، ْجىَ : يتأّلف مغ أربعة أحخؼ في صيغة الساضي نحػ: َأْقجـ، كّخـ، شارَؾ، ىَ رباعيب. 

 ْحخج، حْػقل، جْمَبب...دَ 
: يتأّلف مغ خسدة أحخؼ في صيغة الساضي نحػ: اجتسع، اْنَفتَح، تطاَىخ، خساسيّ ج. 

َغ، َتَيْجَىَج، َتَحْػَقَل، َتَجْمَبب...  تَسعَّ
: يتأّلف مغ سّتة أحخؼ في صيغة الساضي نحػ: استعسَل، استفاَد، اْشَسأّف، سجاسيّ . د

 كسشتحّجث اآلف عغ الفعل السجخَّد، كالفعل السديج: ...1ِاْحَخْنَجعَ 
الفعُل الحؼ يتأّلف مغ أحخؼ، كمُّيا أصمية أؼ ليذ ؼيو حخؼ زائج،  ىػالفعُل السجّخد: . 1

دًا، كىػ نػ   عاف:كلحلظ ُسسِّي مجخَّ
يتأّلف مغ ثالثة أحخؼ أصمية، كىػ كثيخ في المغة ال ُيسكُغ الفعل السجخد الثالثي: .1. 1

كلو ثالثة أكزاف، ... إحراؤه، كال ِحفُطو نحػ: فتح، سِسع، سقى، كَتب، خَخج، دَخل، عِمع
  2:ىي
: ف  أ.  ل   َكَتَب، َفَتَح، سَأَؿ، َنَذَأ، َأَخَح، َكَقَف...ع 

: ب.  ل   َلِقَي، َنِدَي، َفِخح، َسِئَع، َحِدَف....َحِفَع، ف عِّ
: ج.   َشُخَؼ، َكُخـَ، َشُجَع، َنُبَل، َشُيَع، َصُمَب...ف ُعل 

                                                           
 ِاْحَخْنَجَع: اجتسع. 1
. بػية اآلماؿ في معخفة مدتؿبالت األفعاؿ، كأبػ جعفخ المبمي، 87-3/86، األصػؿ في الشحػ، كابغ الدخاج، 1/209سقتزب، يشطخ: السبخد، ال 2

 .1/219، جامع الجركس العخبية، كالغالييشي، 75(، 1972تح: جعفخ ماجج) تػنذ: الجار التػندية لمشذخ، 
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 فيػ مجخَّد؛ لعجـ كجػد حخؼ زائج ؼيو، كثالثي؛ ألّنو يتأّلف مغ ثالثة أحخؼ.
ئج، أْؼ ليذ ؼيو حخؼ زا يتأّلف مغ أربعة أحخؼ، كّميا أصمّيةالفعل السجّخد الخباعي: .2. 1

 1(:ف ْعم ل  )كلو كزف كاِحج، ىػ ،َىَج، شْسَأفكىػ أقّل بكثيخ مغ الثالثي السجّخد نحػ: َزْلَدؿ، َىجْ 
 َدْحخَج، بْعثخ، َشْسَأَف، َىْجَىَج، َعْدَكَخ...

ّي مجّخدًا، لعجـ كجػد حخؼ زائج ؼيو، كرباعيًا؛ ألّنو يتأّلف مغ أربعة أحخؼ.  كُسسِّ
 ّلف مغ أحخؼ أصمية، كزائجة، كُسسِّي زائجًا؛ ألنو يحػؼ حخفاً ىػ الحؼ يتأالفعل السديج: . 2

 ، أك أحخفًا زائجة، كىػ نػعاف: الفعل السديج الثالثي، كالفعل السديج الخباعي.زائجاً 
 لو ثالثة أنػاع، ىي:الفعل السديج الثالثي: .1. 2
كلو  ،زائج ثالثة أحخؼ أصمّية، كحخؼ : ىػ الحؼ يتأّلف مغالثالثي السديج بحخؼ.1.1. 2

 2:ثالثة أكزاف، ىي
: أ.   ل  نحرل عميو بديادة ىسدة القصع السفتػحة في أكؿ الثالثي السجّخد، كتدكيغ حخفو أْفع 

 : َدَخل، سِمَع، َشُخؼ...مغ َأْدَخَل، أْسَمَع، أْشَخَؼ...األّكؿ، كفتح حخفو الثاني نحػ: 
: ب.   ل  َل، َسمَّعَ نحرل عميو بتزعيف الحخؼ الثاني لمثالثي السف عَّ ، جّخد، كفتحو نحػ: دخَّ

 مغ: دَخَل، سِمع، َشُخؼ...  َشخََّؼ...
د، كفتح حخفو الثاني ل: ف اع   ج. نحرل عميو بديادة األلف بعج الحخؼ األكؿ لمثالثي السجخَّ

 مغ: َدَخَل، كَسِمع، كَشُخَؼ... ؼ...َل، كَساَلَع، كَشارَ نحػ: َداخَ 
أّلف مغ ثالثة أحخؼ أصمية، كحخفيغ زائجيغ، كلو يتالثالثي السديج بحخفيؽ: .2. 1. 2

 3:خسذ ِصيغ صخؼّية )أكزاف( ىي
نحرل عميو بديادة تاء مفتػحة في أكؿ الثالثي السجّخد، كتزعيف حخفو الثاني، ل: ت فعَّ أ.  

َع... ، َتَذجَّ ـَ ـَ، َشُجَع... كفتحو نحػ: َتَخخَّج، َتَشجَّ  مغ: َخَخَج، َنِج

                                                           
، كعبجالتّػاب، 1/53، جامع الجركس العخبية، كالغالييشي، 364، رل في عمع العخبيةالسف، كالدمخذخؼ، 212-210، /السقتزب. يشطخ: السبخد،  1

 .97، شحا العخؼ، كالحسالكؼ، 103، التصػر الشحػؼ 
ّخاج، 1/1/242، السقتزب. يشطخ: السبخد،  2 شخح ، كابغ إياز، 359، السفرل في عمع العخبية، كالدمخذخّؼ، 3/113، األصػؿ في الشحػ، كابغ الدَّ

 .45، الرخؼ الكافي، كعبج الغشّي، 224، 1/52، جامع الجركس العخبية، كالغالييشي، 35،عخيفالت
، كالغالييشي، 359 السفرل في عمع العخبية،، كالدمخذخؼ، 129-3/126، األصػؿ في الشحػ، كابغ الدخاج، 1/242، السقتزب يشطخ: السبخد، 3

 .224، 1/53، جامع الجركس العخبية
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ل: ب.   اع  يو بديادة تاء مفتػحة في أكؿ الثالثي السجخد، كزيادة ألف بعج حخفو َنحرل عمت ف 
، َتَذاجَ  ـَ ـَ، َشَجع... َع...األكؿ، كفتح حخفو الثاني نحػ: َتَخاَرَج، َتَشاَد  مغ: َخَخَج، َنِج

ل  ج.   : نحرل عميو بديادة ىسدة كصل مكدػرة في أكؿ الثالثي السجخد، كتدكيغ حخفو اِّْفت ع 
، ِاْشَتَجَع...األّكؿ، كزيادة  ـَ  تاء مفتػحة بعج حخفو األكؿ، كفتح حخفو الثاني نحػ: ِاْخَتَخَج، ِاْنَتَج

ـَ، َشُجَع...  مغ: خَخَج، َنِج
ع ل  د.  : نحرل عميو بديادة ىسدة كصل مكدػرة، كنػف ساكشة )ِاْف( في أّكؿ الثالثي اِّْنف 

، اِ أَ َج، ِاْندَ السجّخد، كفتح حخفو الثاني نحػ: ِاْنَخخَ   مغ: َخَخَج، َسِئَع، َشُجَع... َجع...ْنذَ ـَ
: نحرل عميو بديادة ىسدة كصل مكدػرة في أكؿ الثالثي السجّخد، كتدكيغ حخفو اِّْفع لَّ  ق.

...زاألّكؿ، كفتح حخفو الثاني، كت ، ِاْخزخَّ ، ِاْعخجَّ مغ: حُسَخ،  عيف حخفو الثالث نحػ: ِاْحَسخَّ
 َعُخج، خُزَخ...

: يتأّلف مغ ثالثة أحخؼ أصمية، كثالثة أحخؼ السديج بثالثة أحخؼالفعل الثالثي .3. 1. 2
 1:زائجة. كلو خسذ ِصيغ صخؼية )أكزاف( ىي

ل   أ. ؿ، كفتح : نحرل عميو بديادة )ِاْسَت( في أكؿ الثالثي السجخد، كتدكيغ حخفو األك اِّْست ْفع 
 َل، َفِخَح، َنُبَل...مغ: أكَ  َح، ِاْسَتْشَبَل...َكَل، ِاْسَتْفخَ أْ حخفو الثاني نحػ: ِاْست

ل  ب.  : نحرل عميو بديادة ىسدة كصل مكدػرة في أكؿ الثالثي السجخد، كتدكيغ حخفو اِّْفع ْؾع 
، كتكخار حخفو الثاني مفتػحًا بعج الػاك نحػ: بعجه كاك ساكشة األكؿ، كفتح حخفو الثاني، كزيادة

 ، َشُخؼ...مغ: َدَخَل، َعِمعَ  ع، ِاْشَخْكَرؼ...ِاْدَخْػَخَل، ِاْعَمْػلَ 
ثي السجخد، كتدكيغ حخفو : نحرل عميو بديادة ىسدة كصل مكدػرة في أكؿ الثالاِّْفع اؿَّ ج. 

كفتح حخفو الثاني، كزيادة ألف بعج حخفو الثاني، كتزعيف حخفو الثالث نحػ:  األّكؿ،
... ، ِاْعَخاجَّ َـّ ، ِاْدَىا  مغ: َحُسخ، دُىع، َعُخج... ِاْحَسارَّ

ؿ  د.   رل عميو بديادة ىسدة كصل مكدػرة في أّكؿ الثالثي السجّخد، كتدكيغ حخفو : نحاِّْفع ؾَّ
َف،  َب، ِاْحَدكَّ دة بعج بعج حخفو الثاني نحػ: ِاْكَتػَّ األكؿ، كفتح حخفو الثاني، كزيادة كاك مذجَّ

َب...  مغ: َكتَب، َحِدف، صُمب... ِاْصمػَّ
 ؼ أصمية، كحخؼ زائج، أك : ىػ الحؼ يتألف مغ أربعة أحخ الفعل السديج الخباعي.2. 2

                                                           
 .319، السعجع السفّرل، كاألسسخ، 225/ 1،جامع الجركس العخبية، كالغالييشي، 1/243، السقتزبيشطخ: السبخد،  1
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 حخفيغ زائجيغ، كىػ نػعاف:
يتأّلف مغ أربعة أحخؼ أصمية، كحخؼ زائج  1:الفعل الخباعي السديج بحخؼ كاحج.1. 2. 2
ْعم ل  لو كزف كاحج، ىػ )ك ( 4+1) نحرل عميو بديادة تاء مفتػحة في أكؿ الخباعي ك  .(ت ف 

 َخج، َتبْعثَخ، َتَيْجىَج...مغ: َدْحَخَج، َبْعَثَخ، َىْجَىَج...السجخد )َفْعَمَل( ؼيريخ )َتَفْعَمَل( نحػ: َتَجحْ 
زائجيغ : يتألف مغ أربعة أحخؼ أصمية، كحخفيغ الفعل الخباعي السديج بحخفيؽ.2. 2.2

 2)كزناف( ىسا: فا(، كلو صيغتاف صخفّيت4+2)
كيغ حخفو : نحرل عميو بديادة ىسدة كصل مكدػرة في أكؿ الخباعي السجخد، كتداِّْفع م لّ أ. 

...مغ: شَ  ، ِاْبَعَثخَّ ، ْسأفَ األكؿ، كفتح حخفو الثاني، كتزعيف حخفو الخابع نحػ: ِاْشسَأّف، ِاْقَذَعخَّ
 َقْذَعَخ، َبْعَثَخ...

كىشاؾ صيغ صخؼية )أكزاف( ألفعاؿ رباعية مديجة بحخؼ نحرل عمييا مغ الفعل 
 باعي.السمَحق بالخباعي السديج بحخؼ سشحكخىا في بحث اإللحاؽ بالخ 

: نحرل عميو بديادة ىسدة كصل مكدػرة في أّكؿ الخباعي السجخد، كتدكيغ حخفو اِّْفع ْشم ل   ب.
، 4ْنَجع، ِاْحخَ 3األكؿ، كفتح حخفو الثاني، كزيادة نػف ساكشة بعج حخفو الثاني نحػ: ِاْفَخْنَقعَ 

 مغ: َفْخقَع، َحْخَجَع، َعْدَكَخ... ...5خَ ِاْعَدْشكَ 
اف( ألفعاؿ رباعية مديجة بحخفيغ نحرل عمييا مغ الفعل كىشاؾ صيغ صخؼية )أكز 

 السمَحق بالخباعي السديج بحخفيغ سشحكخىا في بحث اإللحاؽ بالخباعي.
أؼ إّف كل حخؼ كرد في ىحه الجسمة  6كأحخؼ الديادة مجسػعة في جسمة )سأْلُتُسػِنييا(

شػف في )َنجَح(...كُيسكغ )تِعب( كال يسكغ أف يأتي حخفًا أصميًا كالديغ في )سبح( كالتاء في
 أف يأتي حخفًا زائجًا كالديغ في )ِاْستعَسَل( كالتاء في )ِاْجَتَسَع( كالشػف في )ِاْنرَخَؼ(... ككّل 

 ّخاء، كالدَّاؼ...حخؼ ليذ في ىحه الجسمة ال يأتي إاّل حخفًا أصميًا كالّراد، كالّزاد، كال
                                                           

 .1/53، جامع الجركس العخبية، كالغالييشي، 359، السفرل في عمع العخبيةيشطخ: الدمخذخؼ،  1
، كعشتخ، 46، الرخؼ الكافي، كعبجالغشّي، 1/53،231، جامع الجركس العخبية، كالغالييشي، 364، السفّرل في عمع العخبيةيشطخ: الدمخذخؼ،  2

 .101، ترخيف األفعاؿ
 تفّخؽ، كانرخؼ. 3
 اجتسع. 4
 أقاـ معدكخَا، أك أقاـ في ُمعْدكخ. 5
 .313، السعجع السفرل، كاألسسخ، 1/194، حاشية الّربّافيشطخ: ابغ الرّباف،  6
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 اشتقاؽ األفعاؿ
  1. تعخيفو:1

ِشقٍّ مغ الذْيء أْؼ ِنرفو، كمشو اشتقاؽ الكمسة مغ الكمسة أؼ االشتقاؽ لغة: أْخح 
 أخُحىا مشيا.

كاالشتقاؽ في االصصالح الّرخفي: أخُح كمسة مغ كمسة أخخػ بذخط أف يكػف بيشيسا 
غة الّرخؼية )ليسا( الػزف َتشاُسب في المفع، كالسعشى، كتختيب الحخكؼ مع اختالؼ الّري

 ...ُتْب : ُاكْ : َيكُتبُ بَ تَ نحػ: كَ 
 2لالشتقاؽ في المغة العخبية ثالثة أنػاع، ىي:. أنؾاعو: 2
 : كرد تعخيفو أَعاله.االشتقاؽ الرغيخ. 1. 2
أخح كمسة مغ كمسة أخخػ بيشيسا تشاسب في المفع، كالسعشى دكف  . االشتقاؽ الكبيخ:2. 2

 تختيب الحخكؼ نحػ:
 َجحب: َجَبح، كَلِعَب: َلِبَع، كَشِخب: َبِذخ... -
تكػف الكمستاف متػافقتيغ في عجد األحخؼ، كتختيبيا، كلكشيسا  الشتقاؽ األكبخ:. ا3. 2

 مختمفتاف في السعشى، كبيشيسا حخفاف مختمفاف، لكشيسا متقارباف في السخخج نحػ:
َنَعق، كَنَيق: كالىسا يتأّلف مغ ثالثة أحخؼ، األكؿ نػف، كالثالث قاؼ، ك)َنعق( لرػت  -

سار، كفييسا حخفا العيغ، كالياء مختمفاف، فالعيغ مغ مخخج الغخاب، ك)َنَيق( لرػت الحِ 
 الحمق، كالياء مغ الجػؼ.

 َسخؽ: َزَرؽ، كَلَفع: َلَبَع، ككقَف: كَكَف... -
 :السزارع اشتقاؽ الفعل. 3

كىػ يجّؿ عمى حجث يقع  3يبجأ الفعل السزارع بأحج األحخؼ اآلتية )أ، ف، ؼ، ت(.
  عغ ىحا في أنػاع الكمسة. تُ سدتقبل. كتحجثخ، أك في الدمغ الفي الدمغ الحاض

 . معاني أحخؼ الُسزار عة:1. 3
كائج األربع. 1) أ، ف، ت، ؼ(. أحخؼ الُسزاَرعة ىي  يأتي حخؼ ك  2كُتدّسى الدَّ

                                                           
 .82، كترخيف األفعاؿ: 111حا العخؼ، ، شالحسالكؼ ، ك1/211جامع الجركس العخبية،  يشطخ: الغالييشي، 1
 .82، ترخيف األفعاؿ، كعشتخ، 112، ، شحا العخؼ، كالحسالكؼ 1/211، جامع الجركس العخبيةيشطخ: الغالييشي،  2
 .34، شخح شحكرالحىبيشطخ: ابغ ىذاـ،  3
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 3ارع، كُيؤدؼ السعاني الرخؼية اآلتية:زؿ الفعل السالسزارعة في أكَّ 
السفخد، السحكخ، كالسؤّنث،  تكمعُتدتعسل؛ لمجاللة عمى السىسدة السزارعة: . 1. 1. 3
دتعسل مع الزسيخ السشفرل )أنا( نحػ: أنا أذىب، كأنا أقخُأ، كأنا أجِمذ...كىحا يرمح تُ ك 

 لمسحكخ، كالسؤنث.
اإلناث، ك ُتدتعسل؛ لمجاللة عمى جساعة الستكمسيغ الحكػر، . نؾف السزار عة: 2. 1. 3

كمع، أحجىسا محكخ، كاآلخخ مؤّنث، كلمستكمع كالسثّشى الستكمع لمحكػر، كاإلناث، كلمسثّشى الست
سيخ زىا حؿيقة أك مبالغة، كُيدتعسل مع الءَ ج َتعطيع نفدو، كَتفخيسيا، كإعالالسفخد الحؼ ُيخي

 السشفرل )نحغ( نحػ:
...نحغ َنحىُب، كَنقخأ، كَنجمذ، كنَ  - لجساعة الستكّمسيغ الحكػر أك اإلناث، أك  ْديُخ، كُنِحبُّ

 الحكػر، كاإلناث. جساعة متكّمسيغ مغ
ك السؤّنث، أك ألمستكمع السثّشى السحكخ،  ...نحغ نحىُب، كَنقخأ، كنجمذ، كَنديخ، كُنحبّ  -

 أحجىسا محّكخ، كاآلخخ مؤّنث.
 لمستكمع السفخد السحكخ، أك السؤّنث السعّطع نفدو. نحغ نأمخ، كَنسشع، كُنقّخر، كنعفػ... -
سيخ زلة عمى السخاشب السفخد السحكخ مع ال: ُتدتعَسل؛ لمجالعة. تاء السزار  3. 1. 3

السشفرل )أنَت( كالسخاَشب، السفخد السؤنث مع الزسيخ السشفرل )أنِت( كالسخاَشب السثّشى 
السحكخ، أك السؤّنث، أك كاف أحجىسا محّكخًا، كاآلخخ مؤّنثًا مع الزسيخ السشفرل )َأنتسا( 

 ، السحّكخ؛ لتعطيسو حؿيقة أك مبالغة، أك لمسفخد، السخاَشبكالسخاَشب جسع الحكػر العقالء
، أك لمسخاشب السفخد، مع الزسيخ السشفرل )أنتع( كلمسخاشب جساعة اإلناث العاقالت

( كلمغائب السفخد، زمع ال السؤنَّث؛ لتعطيسو، كتفخيسو حؿيقة أك مبالغة سيخ السشفرل )أنُتغَّ
 السؤّنث مع الزسيخ السشفرل )ىي( نحػ:

 السفخد، السحّكخ. لمسخاَشب ، كُترّمي، كَتترّجؽ،...جمذأنت تحىب، كَتقخأ، كت -
 لمسخاَشب السفخد، السؤنث. أنِت ُتذاِىجيغ، كَتْديخيغ، كَتكُتبيغ، كَتدأليغ... -

                                                                                                                                                    
 1/214 جامع الجركس العخبية،يشطخ الغالييشي،  1
 .315، ةالسفرل في عمع العخبيّ يشطخ: الدمخذخؼ،  2
 .2/1، السقتزب يشطخ: السبخد، 3
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لمسخاَشب السّثشى السحّكخ، أك السؤّنث، أك أحجىسا  بيعاِف...فتحاف، كُتغِمقاف، كتَ أنتسا تَ  -
 محّكخ، كاآلخخ مؤّنث.

العقالء، أك لجساعة لجساعة السخاَشبيغ الحكػر  كَتقِفدكف، كَتمعبػف... أنُتع تجتيجكف، -
 .محّكخ، مخاشب؛ لتعطيسو، كتفخيسو ، أك لسفخدفة مغ ذكػر، كإناث عقالءمخاشبيغ مؤلَّ 

، أك لسفخد لجساعة اإلناث السخاشبات، العاقالت َف، كُتقِجْمَغ...، كَتجُعػْ فَ أنُتّغ ُتدافخْ  -
 .سو، كتفخيسومؤّنث، مخاشب؛ لتعطي

 لمغائب السفخد، السؤّنث. شجػ...كدخ، كتَ ِىي تشدؿ، كَترعج، كتَ  -
ُتدتعسل؛ لمجاللة عمى الغائب السفخد، السحّكخ مع الزسيخ . ياء الُسزار عة: 4. 1. 3

السشفرل )ُىػ( كالغائب السثّشى، السحّكخ، أك السؤّنث، أك أحجىسا محّكخ، كاآلخخ مؤّنث، 
، كإناث ُعقالء مع رئبيغ العقالء، أك جساعة غائبيغ مؤّلفة مغ ذكػ كلجساعة الحكػر الغا

(  الغائبات، العاقالت خ السشفرل )ُىْع( كلجساعة اإلناثالزسي مع الزسيخ السشفرل )ُىغَّ
  نحػ:

 السفخد، السحكخ. لمغائب َيحفع، كُيداعج، كَيخجػ...ىػ يكتب، ك  -
سا محّكخ، ىُ ى، السحّكخ، أك السؤّنث، أك أحجُ ائب السثشّ لمغ حاف، كَيُسّخاف...اف، كَيفخَ حَ ُىسا َيشجَ  -

 كاآلخخ مؤّنث.
لجساعة الغائبيغ الحكػر، العقالء، أك لجساعة  ْرعجكف، كَيتدّكجػف، كُيصمِّقػف...ُىع يَ  -

غائبيغ عقالء مغ الحكػر، كاإلناث، أك لمغائب السفخد، السحّكخ؛ لسعشى التعطيع، كالّتفخيع 
 حؿيقة أك ُمبالغة.

ْفَغ، كُيرِمْحغَ  - لجساعة اإلناث، العاقالت، الغائبات، أك لمغائب،  ، كيْصُبْخَغ...ُىّغ ُيشطِّ
 السفخد، السؤّنث؛ لسعشى تعطيسو، كتفخيسو حؿيقة، أك مبالغة.
و، سًا في الحؿيقة، كاف تعطيسُ خْ فإذا كاف السفخد عالي الذأف، كالسكانة، عطيسًا، فَ 

ركف... تعقػلظ لألميخ: أنككتفخيسو حؿيقة  كقػؿ السمظ عغ نفدو: نأمخ،  تأمخكف، كُتقخِّ
 ِرل، كُنقيل، كُنرِجر...كَنفْ 

كإذا لع يكغ السفخد كحلظ في الحؿيقة بل أراد أْف يدعع أّنو كحلظ، أك أراد الستكّمع أف 
كُنعيِّغ... كقػلظ  قػؿ العامل البديط عغ نفدو: نحُغ َنحىب، كَنجعُع،كُيطِيخ السخاشب كحلظ 

بػف...ف: أنتع تأمخكف، كُتديِّ لمسػضَّ   مػف، كُترعِّ
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كالػاقع أّف استخجاـ صيغة الجسع لمسفخد ال تكػف لمتفخيع دائسًا بل قج تكػف؛ لمدخخية، 
ركف...  كاالستيداء كقػؿ السجيخ لدائقو: أنتع تقػدكف، كُتقخِّ

 اآلتي:ككذلظ  1فعل الساضي.ُيذَتّق الفعل السزارع مغ ال . اشتقاؽ الفعل السزارع:2. 3
 2. اشتقاقو مؽ الثالثي السجخد:1. 2. 3

السزارع مغ الساضي الثالثي، السجّخد، الرحيح الدالع، كالسيسػز بديادة  ق الفعلُ ُيذتَ 
أك  و،، أك ضسّ حخؼ السزارعة مفتػحًا في أّكلو، كتدكيغ حخفو األكؿ، كفتح حخفو الثاني

 نحػ: آخخه كدخه بحدب بابو الّرخفي، كضعّ 
، ُع: َيْعُطُع، كَنَصَق: َأْنِصقُ طُ : َنْعُطُع: َتعْ ْحىُب: َيْحَىُب، كعُطع: أَْعُطعُ ْذَىُب: َنْحَىُب: تَ َىب: أَ ذَ  -

 َنْشِصُق، َتْشِصُق، َيْشِصُق.
خُأ: ْدأُؿ: َتْدأُؿ: َيْدَأُؿ، كَقَخَأ: َأْقَخُأ: َنْقخُأ: َتقْ ُمُخ: نْأُمُخ: تْأُمُخ: َيْأُمُخ، كَسَأَؿ: َأْسأُؿ: نَ آَ أَمَخ:  -

 َيْقخُأ.
كُيذَتّق مغ الفعل الثالثي، الرحيح، السزّعف بديادة حخؼ السزارعة مفتػحًا في 

 أّكلو، كضّع حخفو األكؿ، أك كدخه، كضّع آخخه نحػ:
، كَىّد: َيُيدّ  - : َيُذجُّ ...خَّ ، كفَ َشجَّ : يُكخُّ ، ككخَّ : َيُسخُّ ، كمخَّ  : َيِفخُّ

ػاكؼ، كالمؽيف السفخكؽ بديادة حخؼ السزارعة األّكؿ )السثاؿ( ال كُيذتّق مغ السعتلّ 
السثاؿ،  آخخ غكم ّكلو، ككدخ حخفو الثاني )َعْيشو(مفتػحًا في أكلو، كححؼ حخؼ الِعّمة مغ أ

 ى: َيِفي...فَ َكَعج: َيِعُج، ككقف: َيِقُف، كَكقى، َيِقي، ككَ  كتدكيغ آخخ المؽيف نحػ:
دة حخؼ السزارعة مفتػحًا في أكلو، مغ السعتل األكؿ )السثاؿ( اليائّي بديا كُيذتقّ 
 َيُتع: َيْيَتُع، كَيِبَذ: َيْيَبُذ، كيُسغ: َيْيَسُغ... نحػ: ، كضّع آخخهكتدكيغ الياء

كُيذتّق مغ السعتل الػسط )األجػؼ( بديادة حخؼ السزارعة مفتػحًا في أّكلو، كقمب 
 الياء، كضّع آخخه نحػ: األلف إلى أصميا الػاك، أك الياء، كضّع ما قبل الػاك، ككدخ ما قبل

 ، كساَر: َيِديُخ، كباع: َيِبْيُع، كشار: َيِصيُخ...قاؿ: َيُقػُؿ، كقاَد: َيُقػدُ  -

                                                           
 .73، الرخؼ الكافي، كعبجالغشي، 86، ، شحا العخؼ، كالحسالكؼ 127، دركس الّترخيف، كعبجالحسيج، 64، الكاؼية كالذاؼيةيشطخ: ابغ الحاجب،  1
 -43، بػية اآلماؿ، كالمبمي، 237، لتعخيفشخح ا، كابغ إياز، 3/156، األصػؿ في الشحػ، كابغ الدخاج،  35 -1/34، السقتزب يشطخ: السبخد، 2

، ترخيف األفعاؿ، كعشتخ، 86، شحا العخؼ، كالحسالكؼ، 77 -76، الرخؼ التعميسي، كياقػت، 1/214، جامع الجركس العخبية، كالغالييشي، 69
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لو، اقز( بديادة حخؼ السزارعة مفتػحًا في أكّ كُيذَتّق مغ الثالثي السعتّل اآلخخ )الشَّ 
ل يسا، كضّع ما قبكرّد األلف إلى أصميا الػاك أك الياء، كتدكيش كتدكيغ حخفو األّكؿ )فائو(

 الػاك، ككدخ ما قبل الياء نحػ:
 َدعا: َيْجُعػ، كنَجا: يْشُجػ، كَسقى: َيْدِقي،... -

 كقج َيبقى حخؼ األلف في آخخ الفعل عمى حالو، أك يكػف ياء، ؼُيقَمب ألفًا نحػ:
 سعى: َيْدَعى، كَرِضَي: َيْخَضى، كَشِقَي: َيْذَقى... -

ّكلو، ؽيف، السقخكف بديادة حخؼ السزارعة مفتػحًا في أالسعتل، الم يكُيذتق مغ الثالث
 كتدكيغ آخخه نحػ: ي )عيشو(ككدخ حخفو الثان كتدكيغ حخفو األّكؿ )فائو(

 كَنَػػ: َيْشِػؼ، كَشَػػ: َيْذِػؼ، كَىَػػ: َيْيِػؼ... كػػ: َيْكِػؼ، -
زارعو ل الفعل الثالثي السجّخد مع مزارعو بحدب حخكة عيشو، كحخكة عيغ مُ كُيذكِّ 

 1ِسّتة أبػاب صخؼّية، ىي:
: ي ْفُعلُ : ؼٍّ ض   تحُ ف  : الباب األّكؿ : َدَخَل: َيْجُخُل، كَأَكَل: َيْأُكُل أؼ عيُشو )حخفو األصمي ف ع ل 

 الّثاني( مفتػحة في الساضي، كمزسػمة في الُسزارع.
ْدخٍ  ف ْتحُ : الباب الثاني لُ : ك  : ي ْفعِّ ل  ْشِصُق، أْؼ عيشو مفتػحة في : َكَدَخ: يْكِدُخ، كَنَصَق: يَ ف ع 

 الساضي، كمكدػرة في السزارع.
ْفع لُ : الباب الثالث : ي  ل  َسَبَح: َيْدَبُح، أْؼ عيشو مفتػحة في الساضي، ك  ،حُ : َفَتَح: َيْفتَ فْتحتاف: ف ع 
 كالسزارع.

:حٍ ك ْدُخ ف تْ  الباب الخابع: ل  ؼ عيشو مكدػرة في َأِمَغ: َيْأَمُغ، كَسِمَع: َيْدَمُع، أ: ي ْفع لُ  : ف عِّ
 الساضي، كمفتػحة في الُسزارع.

ؼٍّ: ف ُعل   : يْفُعُل: َعُطَع: يْعُطُع، كَنُذَط: يْشُذُط، أْؼ عيشو مزسػمة في الباب الخامذ: ضؼُّ ض 
 الساضي، كالسزارع.

لُ  : ي ْفعِّ ل  ْدختاف: ف عِّ ادس: ك  كحِدَب: َيحِدب، أؼ عيُشو مكدػرة في َكِثَق: َيِثُق،  :الباب الدَّ
   الساضي، كالسزارع.
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 1. اشتقاقو مؽ الفعل الخباعي:2. 2. 3
 نقرج بالفعل الخباعي ما تأّلف مغ أربعة أحخؼ أصمية )الّخباعي السجّخد، كالُسمَحق 

ل، ْػقَ خج، كَعْدَكخ، كَجْمَبَب، كَجْمَيَب، كحَ حػ: َدحْ بو، أك السشحػت عمى كزف الّخباعي( ن
، كَعْرَفخ... كالثالثي السديج بحخؼ َل( نحػ: َأْكـخ ، كىػ ما كاف عمى كزف )أْفَعل، فاَعل، فعَّ

ـَ، كأْسَمَع، كَسالَ كَكارَ   َع، كَسمَّع...ـَ، ككخَّ
. ُيذَتّق مغ الّخباعي السجّخد )َفْعَمَل( كمغ السمحق بو، كمغ السشحػت عمى كزنو 1. 2. 2. 3

 خخه نحػ:بديادة حخؼ السزارعة مزسػمًا في أّكلو، ككدخ ما قبل آخخه، كضع آ
ْػِقُل، ، كَحْػَقَل: ُيحَ ْيِخؽُ ْحِخُج، كَعْدَكَخ: ُيَعْدِكُخ، كَجْمَبَب: ُيَجْمِبُب، كَشْيَخَؽ: ُيذَ َدْحَخَج: ُيجَ  -

 كَىْمَيَل: ُيَيْمِيُل...
. كُيذتق مغ الخباعي )أْفَعَل( بديادة حخؼ السزارعة مزسػمًا في أكلو، كححؼ 2. 2. 2. 3

 كضّع آخخه إذا كاف صحيحًا، كتدكيشو إذا كاف معتاّلً نحػ: ىسدتو، ككدخ ما قبل آخخه،
 : ُنْدِمُع، ُتدِمُع، ُيْدِمُع، كأْسَقى: ُأْسِقي: ُنْدِقي: ُتْدِقي: ُيْدِقي.أْسَمع: ُأْسِمعُ  -

ػؼ بديادة حخؼ السزارعة مفتػحًا في أّكلو، مغ كزف )َأْفَعَل( السعتل، األج كُيذَتقّ 
 ، كقمب األلف ياء نحػ:كححؼ اليسدة، ككدخ ما بعجىا

 َأفاد: ُيِفْيُج، كَأقاَؿ: ُيِقْيُل، كأناَخ: ُيِشْيُخ، كأشاَد: ُيِذْيُج... -
، كأَىَ كزف )َأْفَعَل( مزّعفًا نحػ )َأشَ كإذا كاف  ...( زيَج حخؼ السزارعة جَّ ، كَأَفخَّ دَّ

 عَّ آخُخه نحػ:كُض  أّكلو، كُكِدخ حخفو األكؿ )فاؤه(مزسػمًا في أّكلو، كُحِحفت اليسدة مغ 
...َأشَ  - : ُيِزخُّ ، كَأَضخَّ : ُيِيدُّ ، كأََىدَّ : ُيِذجُّ  جَّ
سزارعة مزسػمًا في أّكلو، ككدخ . كُيذَتّق مغ الخباعي )فاَعَل( بديادة حخؼ ال3. 2. 2. 3

  ما بعج األلف نحػ:
 ساَلَع: ُيداِلُع، كناَصخ: ُيشاِصُخ، كَساَقى: ُيداِقي، كىاَدػ: ُيياِدؼ... -
فًا، ِزيج حخُؼ السزارعة مزسػمًا في أّكلو فقط نحػ:كإذ  ا كاف كزف )فاَعَل( مزعَّ
- ... ، كفاّر: ُيفارُّ : ُيذادُّ ، كشادَّ : ُييازُّ  ىازَّ
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َل( بديادة حخؼ السزارعة 4. 2. 2. 3 في أّكلو، ككدخ ما قبل . كُيذتق مغ الخباعي )َفعَّ
ـُ، كَسمََّع: ُيَدمِّعُ  آخخه نحػ: : ُيَقجِّ ـَ ُع، كَسقَّى: ُيدقِّي، كَنّسى: ُيَشسِّي...َقّج  ، كّعطََّع: ُيَعطِّ

 1. اشتقاقو مؽ الفعل الخساسي:3. 3
ما كاف عمى خسدة أحخؼ في صيغة الساضي، كىػ  السقرػد بالفعل الخساسيّ 

الخباعي السديج بحخؼ، كلو كزف كاحج، ىػ: َتَفْعَمَل، كما كاف ُممحقًا بو، كالفعل الثالثي السديج 
.عَّ و ىي: َتفَ فيغ، كأكزانُ بحخ   َل، كتفاَعل، كاْفَتَعل، كاْنَفَعَل، كاْفَعلَّ
( بديادة حخؼ السزارعة مفتػحًا في . ُيذتق مغ الخساسي )َتفَ 1. 3. 3 َل، كَتَفاَعَل، كاْفَعلَّ عَّ

إذا كاف حخفًا صحيحًا، كتدكيشو إذا كاف  ّع آخخهضأّكلو، كححؼ ىسدة الػصل مغ )اْفَعّل( ك 
 نحػ: معتاّلً 

َل: َتَقّجـ: - : َيَتَقجَّ  َتَفعَّ ـُ : َتَتَقجَّ ـُ ـُ: َنَتَقجَّ ُب: َأَتقجَّ ُب: َتَتَحدَّ ُب: َنَتحدَّ َل: أَتحدَّ َب: َتَفعَّ ـُ، كَتَحدَّ
ُب،  َل: َأَتَشسَّى: َنَتَشّسى...ك َيَتَحدَّ  َتَشسَّى: َتفعَّ

:َتَشاَدـ: َتَفاَعَل: َأَتشَ  - ـَ : َنَتَشاَد ـُ ـُ، َيَتَشاَدـَ  :َتَتَشاَدـُ  اَد ـُ: َيَتَشاَد ـُ: َتَتَشاَد ـُ: َنَتَشاَد ، كَتَشاَغَع: َتَفاَعَل: َأَتَشاَد
 كَتَياَدػ: تَفاَعل: َأَتَياَدػ: َنَتَياَدػ: َتَتَياَدػ: َيَتَياَدػ...

: ِاْفعَ  - : َنْحَسخُّ ِاْحَسخَّ : َأْحَسخُّ : ِاْفَعلَّ لَّ ، كاْعَخجَّ : َيْحَسخُّ : َتْعخَ : أَْعخَ : َتْحَسخُّ : َنْعَخجُّ .جُّ جُّ  : َيْعَخجُّ
زارعة مفتػحًا في أكلو، َل، كاْنَفَعَل( بديادة حخؼ السُ ِاْفَتعَ . كُيذَتّق مغ الخساسّي )2. 3. 3

كححؼ ىسدة الػصل مغ أّكلو، ككدخ ما قبل آخخه، كضع آخخه إف كاف حخفًا صحيحًا، 
 كتدكيشو إف كاف معتاًل نحػ:

: َأْجَتِسُع: َنْجَتِسُع: َتْجَتِسُع: َيْجَتِسُع، كاْىَتَجػ: ِاْفَتَعَل: أْىَتِجؼ: َنْيتِجؼ: َتْيَتِجؼ: ِاْجَتَسَع: ِاْفَتَعلَ  -
 َيْيَتِجؼ...

ْنَسِحي: ِاْنَفَعَل: َأْنَرِخُؼ: َنْشَرِخُؼ: َتْشَرِخُؼ: َيْشَرِخُؼ، كاْنَسَحى: ِاْنَفَعَل: أَ  ِاْنَرَخَؼ: -
 ...ْشَسِحيْشَسِحي: َتْشَسِحي: يَ نَ 

 مفتػحاً  )اْفَتَعَل، كاْنَفَعَل( السعتّل األجػؼ بديادة حخؼ الُسزارعة كُيْذَتّق مغ الخساسيّ 
   في أّكلو، كححؼ ىسدة الػصل نحػ:
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ْخَتاَر: ِاْفَتَعَل: أْخَتاُر: َنْخَتاُر: َتْخَتاُر: َنْجتاَز: َتْجتاز: َيْجتاز، كا ِاْجَتاَز: ِاْفَتَعَل: أْجتاُز: -
 َيْختاُر.

   ْشياُر: َيْشياُر.َفَعَل: َأْنَياُر: َنْشياُر: تَ اَر: ِانْ ْشَقاُد، كاْنيَ ْشَقاُد: يَ ْشَقاُد: تَ ِاْنَقاَد: ِاْنَفعَل: أْنَقاُد: نَ  -
 1:. اشتقاقو مؽ الفعل الّدجاسي4. 3

 السقرػد بالفعل الدجاسي ما كاف عمى ستة أحخؼ في صيغة الساضي، فيػ رباعي 
 مديج بثالثة أحخؼ. مديج بحخفيغ، أك ثالثي

، كاْفَعْشمَ جاسي )ِاْسَتْفَعلَ ُيذتق مغ الدُّ  .1. 4. 3 ؿَ ، كاْفَعَملَّ ( بديادة ْفَعاؿَّ اك ، َل، كاْفَعْػَعَل، كاْفَعػَّ
حخؼ السزارعة مفتػحًا في أكلو، كححؼ ىسدة الػصل، ككدخ ما قبل آخخه، كضّع آخخه إف 

 كاف صحيحًا، كتدكيشو إف كاف معتاّلً نحػ:
ـُ: ْدتْعِسُل، كاْستْقجـ: ِاْسَتْفَعل: أَ ْسَتْعِسُل: َنْدَتْعِسُل: َتْدتْعِسُل: يَ ْعَسل: ِاْسَتْفَعَل: أَ ْستَ اِ  - ْستْقِج
: َيْدَتْقِجـُ نَ  ـُ : َتْدَتْقِج ـُ  ...: َتْدَتْيِجؼ، َيْدَتْيِجؼؼ، كاْسَتْيجػ: ِاْسَتْفَعَل: َأْسَتْيِجؼ: َنْدَتْيجِ ْدتْقِج
: أَ ِاْشَسأّف: ِاْفعَ  - : أَ َملَّ : ِاْفَعَملَّ ، كاْقَذَعخَّ : َيْصَسِئغُّ : َتْصَسِئغُّ : َنْصَسِئغُّ : ْشَسِئغُّ : َنْقَذِعخُّ ْقَذِعخُّ

...َتْقذَ  : َيْقَذِعخُّ  ِعخُّ
َخْنِقُع: َنْفَخْنِقُع: ْنَجع: ِاْفَعْشَمَل: َأْحَخْنِجُع: َنْحَخْنِجُع: َتْحَخْنِجُع: َيْحَخْنِجُع، كاْفَخْنَقَع: ِاْفَعْشَمَل: َأفْ ِاْحخَ  -

 َتْفَخْنِقُع: َيْفَخْنِقُع...
ْػَشَب: ِاْفَعْػَعَل: أَْعَذْػِشُب: َنْعَذْػِشُب: َتْعَذْػِشُب: َيْعَذْػِشُب، كاْخَزْػَضَخ: ِاْفَعْػَعَل: ِاْعذَ  -

 َأْخَزْػِضُخ: َنْخَزْػِضُخ: َتْخَزْػِضُخ: َيْخَزْػِضخ...
ذَ  - َؿ: أَ ِاْجمػَّ ُذ: نَ جْ : ِاْفَعػَّ ُذ، كاْعَمػَّ َمػِّ ُذ: َيْجَمػِّ ُذ: َتْجَمػِّ َؿ: أَ ْجَمػِّ ُط: تَ َط: ِاْفَعػَّ ُط: َنْعَمػِّ ُط: ْعَمػِّ ْعَمػِّ

ُط...  َيْعَمػِّ
األجػؼ بديادة حخؼ السزارعة مفتػحًا في أّكلو، كححؼ  ذَتّق مغ )ِاْسَتْفَعَل( السعتلكيُ 

 حػ:ىسدة الػصل، كقمب األلف ياء، ككدخ ما قبميا ن
ْدَتِشْيُخ: كاْسَتَشاَر: ِاْسَتْفَعَل: َأْستِشْيُخ: نَ  ِاْسَتَفاَد: ِاْسَتْفَعَل: َأْسَتِفْيُج: َنْدَتِفْيُج: َتْدتِفْيُج: َيْدتِفْيُج، -
 ْدتِشْيُخ...تَ 
( بديادة حخؼ السزارعة مفتػحًا في أّكلو، كححؼ ىسدة 2. 4. 3  . كُيذتّق مغ كزف )ِاْفَعاؿَّ
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 الػصل نحػ:
: َنْحسَ سَ حْ اِ  - : َأْحَسارُّ : ِاْفَعاؿَّ : ارَّ : َنْخخاسُّ : َأْخخاسُّ : ِاْفَعاؿَّ ، كاْخَخاسَّ : َيْحَسارُّ : َتْحَسارُّ ارُّ

... : َيْخخاسُّ  َتْخخاسُّ
حخُؼ السزارعة في السزارع السأخػذ مغ الثالثي مفتػح؛ ألّف  1:. حخكة حخؼ السزارعة4

مى لسأخػذ مغ الُخساسّي، كالُدجاسّي؛ ِؾياسًا، كحساًل عالثالثي كثيخ، كىػ مفتػح في السزارع ا
باعي؛ زكحخُؼ الُسزارعة م .الُسزارع السأخػذ مغ الّثالثي سػـٌ في الُسزارع السأخػذ مغ الخُّ

 لتسييده مغ الثُّالثّي.
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 اشتقاؽ فعل األمخ
الفعل في الدمغ السدتقبل  فعل األمخ يجؿ عمى شمب الستكمع مغ السخاشب إيقاع . تعخيُفو:1

نحػ: ُاكُتْب، كاقخْأ، كاجِمْذ... كىحا السدتقبل قج يكػف قخيبًا ججًا ممترقًا بالحاضخ كقت 
ه السقاـ، كالدياؽ، كضخكؼ دالتكّمع، أك بعيجًا عشو قمياًل، أك كثيخًا، أك بعيجًا ِججًا، كىحا ُيحجِّ 

 1ذتقُّ مغ الفعل السزارع.كىػ يُ  األمخ. فالستكمِّع آِمٌخ، كالسخاَشب مأمػر.
 2الثالثي، السجخد: مزارع ُيذتق مغ. اشتقاقو مؽ الثالثي السجّخد: 2
ارعة مغ أكلو، كزيادة ىسدة زع، كالسيسػز اآلخخ بححؼ حخؼ الس. الرحيح، الدال1. 2

 مكانو بحدب حخكة عيغ مزارعو، كتدكيغ آخخه نحػ:في  مكدػرة، أك مزسػمة كصل
 ْح، كقَخَأ: َيْقخُأ: ِاْقَخْا.ُخْل، كَفَتَح: َيْفَتُح: ِاْفتَ : َيْجُخُل: ُادْ لخَ ْجِمْذ، كدَ : اِ َجَمَذ: َيْجِمُذ  -

، إذا كانت عيُغ السزارع مزسػمة نحػ: يجُخل: ُادُخلْ  الػصل مزسػمةٌ  فيسدةُ 
ارع مفتػحة نحػ: يفَتح: ... كمكدػرة إذا كانت عيغ السز، كيدُكب: ُاسُكْب ُخجْ ُخج: ُاخْ كَيخْ 
ْب... أك مكدػرة نحػ: َيكِدخ: ِاْكِدْخ، كَيشِصق: ِاْنِصْق، َيحىب: ِاذىَ ك كيدَبح: ِاسَبْح،  ْح،ِافتَ 

 ...كَيجِمذ: ِاجِمْذ 
. الرحيح، السيسػز الػسط بححؼ حخؼ السزارعة مغ أكلو، كزيادة ىسدة الػصل 2. 2

 مكاَنو، أك بححؼ حخؼ السزارعة، كاليسدة مشو، كفتح فائو، كتدكيغ آخخه نحػ:
: َسعْ  كَسِئَع: َيدَأُؿ: ِاْسَأْؿ: َسْل،َسَأؿ:  - ـْ  ...يدَأـ: ِاْسَأ
. السيسػز األكؿ )الفاء( بححؼ حخؼ السزارعة، كاليسدة مشو، كتدكيغ آخخه، أك 3. 2

 بححؼ حخؼ السزارعة، كزيادة ىسدة كصل مكانو، كتدكيغ آخخه نحػ:
 : ِاْئحْف، كأِنَذ: َنْذ: ِاْئَشْذ...َيْأَذُف: َذفْ َأِذَف: يأُمخ: ُمْخ: ُاْؤُمخ، ك َأمخ:   -
آخخه فقط، أك بححؼ حخؼ  حالسزّعف بححؼ حخؼ السزاَرعة مشو، كفت . الّرحيح،4. 2

 السزارعة، كزيادة ىسدة كصل مكانو، كفّظ تزعيفو، كتدكيغ آخخه نحػ:
- : : يِفخُّ : اُْىُدْز، كَفخَّ : ُىدَّ : ُاْشُجْد، كَىّد: يُيدُّ : ُشجَّ : َيُذجُّ : ِاْفِخْر... شجَّ  ِفخَّ
 . السعتل السثاؿ )األكؿ( الػاكؼ بححؼ حخؼ السزارعة، كتدكيغ آخخه نحػ:5. 2
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 : َضْع...َزعُ ، ككَعج: َيِعج: ِعْج، ككَضع: يَ ِقُف: ِقْف كقَف: يَ  -
. السعتل السثاؿ اليائّي بححؼ حخؼ السزارعة، كزيادة ىسدة الػصل مكانو، كتدكيغ 6. 2

 آخخه نحػ:
 ْيُتع: ِاْيَتْع...ُغ: ِاْيَسْغ، كيُتَع: يَ ْيسُ ْيَئذ: ِاْيَئْذ، كَيُسَغ: يَ َيِئذ: يَ  -
 . السعتل األجػؼ )الػسط( بححؼ حخؼ السزارعة، كحخؼ العمة، كتدكيغ آخخه نحػ:7. 2
 ...ِصْيُخ: ِشْخ ِبْيُع: ِبْع، كشاَر: يَ كباَع: يَ  ػُد: ُقْج،قُ قاَؿ: َيُقػُؿ: ُقْل، كقاَد: يَ  -
الّشاقز )اآلخخ( بححؼ حخؼ السزارعة، كزيادة ىسدة الػصل مكانيا،  . السعتل8. 2

 كححؼ حخؼ العمة مغ آخخه، كتخؾ حخكة عيشو )حخفو الثاني( عمى حاليا نحػ:
َرِضَي: يْخَضى: ِاْرَض، كسعى: َيْدَعى: ِاْسَع، كنَسا: يْشُسػ: ُاْنُع، كَدَعا: يْجُعػ: ُاْدُع، كَسَقى:  -

 : َيْسِذي: ِاْمِر...يْدِقي: ِاْسِق، كَمَذى
الِعّمة،  ي. السعتل المؽيف، السفخكؽ )األكؿ، كاآلخخ( بححؼ حخؼ السزارعة، كحخفَ 9. 2

 ككدخ آخخه نحػ:
في  الداكشة ِشي: ِف... كتجػز زيادة ىاء الدكتى: يَ نَ ِفي: ِؼ، ككَ ى: يَ : َيِقي: ِؽ، ككفَ ىَكقَ  -

 آخخه نحػ: ِقْو، كِفْو، كِنْو...
 مكدػرة مؽيف، السقخكف بححؼ حخؼ السزارعة، كزيادة ىسدة كصل. السعتل ال10. 2

 ، كتخؾ حخكة عيشو عمى حاليا نحػ:مكانو، كححؼ حخؼ العمة مغ آخخه
 ػ: َيْيِػؼ: ِاْىِػ...َػػ: َيْشِػؼ: ِاْنِػ، كَثَػػ: َيْثِػْؼ: ِاْثِػ، كَىػَ ػ: َيْكِػؼ: ِاْكِػ، كنَ ػَ كَ  -
بححؼ حخؼ السزارعة، كحخؼ العمة نحػ: رَأػ:  . السيسػز الػسط، كالسعتل اآلخخ11. 2

 َيَخػ: َر، كنأػ: َيْشَأػ: َف... كتجػز زيادة ىاء الدكت الداكشة نحػ: َرْه، كَنْو...
، كزيادة ىسدة كصل مكانو، كإعادة اليسدة السححكفة مغ ةأك بححؼ حخؼ السزارع

 كسصو، كححؼ حخؼ الِعمة مغ آخخه، كتخؾ حخكة آخخه عمى حاليا نحػ:
 رأػ: َيخػ: ِاْرَأ، كنأػ: يْشأػ: ِاْنَأ... -

 1: ُيذتّق مغ مزارع الخباعي:اشتقاقو مؽ الخباعي. 3
 . السجخد، كالسمحق بو، كالسشحػت عمى كزنو: ُيذتق بححؼ حخؼ السزارعة، كتدكيغ 1. 3
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 آخخه نحػ:
ُيَصْسِئُغ: َشْسِئْغ، كَجْمَبَب: ْحِخْج، كَعْدَكخ: ُيعْدِكُخ: َعْدِكْخ، كَشْسَأَف: ْحِخُج: دَ ْحَخج: ُيجَ دَ  -

 ُيَجْمِبُب: َجْمِبْب، كَجْػَرَب: ُيَجْػِرُب: َجْػِرْب، كَحْػَقَل: ُيَحْػِقُل: َحْػِقْل...
. )َأْفَعَل( بححؼ حخؼ السزارعة، كإعادة ىسدة القصع السفتػحة، السححكفة مغ أكلو، 2. 3

 نحػ: كتدكيغ آخخه إف كاف حخفًا صحيحًا، كححفو إف كاف معتالً 
، كَأْسَيع: ُيْدِيُع: أْسِيْع، كأَْىَجػ: ُيْيِجؼ: أَْىِج، كَأْفَتى:  - ـْ : أْقِج ـُ : ُيْقِج ـَ ، كَأْقَج : أْكِخـْ : ُيْكِخـُ َأْكخـَ

 ُيْفِتي: َأْفِت...
كُيذتّق مغ مزارع )َأْفَعل( السعتل الػسط )األجػؼ( بححؼ حخؼ السزارعة، كإعادة 

 مغ أّكلو، كححؼ حخؼ الِعّمة مغ كسصو نحػ: ىسدة القصع السفتػحة، السححكفة
: ُيِؿْيُع: َأِقْع... - ـَ ، كَأَقا ـْ : ُيِجْيُع: َأِد ـَ : ُيِشْيُع: َأِنْع، كَأَدا ـَ  أفاد: ُيِفْيُج: أِفْج، َأنا

كُيذتّق مغ )َأْفَعَل( السزّعف بححؼ حخؼ السزارعة، كإعادة ىسدة القصع السفتػحة، 
 كفتح آخخه نحػ: السححكفة مغ أّكلو، ككدخ فائو،

، كأَ  - : َأِقلَّ : ُيِقلُّ ، كَأَقلَّ : َأِمخَّ : ُيِسخُّ : أَ سَ أمخَّ : ُيِدخُّ ... خَّ  ِسخَّ
َل( ك)فاَعل( بححؼ حخؼ السزارعة، كتدكيغ آخخه إف كاف صحيحًا، كححؼ . )َفعَّ 3. 3

 حخؼ الِعمة إف كاف معتاًل نحػ:
ُع: قَ قصَّ  - ْع، كَسمَّع: ُيدمُِّع:َع: ُيَقصِّ ...سَ  صِّ  مِّْع، كَنسَّى: ُيَشسِّي: َنعِّ، كَسقَّى: ُيَدقِّي: َسقِّ
شاَرَؾ: ُيذاِرُؾ: َشاِرْؾ، كفاَتح: ُيفاِتُح: فاِتْح، كغاَدَر: ُيغاِدُر: غاِدْر، كساَقى: ُيداِقي: َساِؽ،  -

 كىاَدػ: ُيياِدؼ: َىاِد...
آخخه، أك بفظ  كيذَتّق مغ )فاَعَل( السزّعف بححؼ حخؼ السزارعة مغ أّكلو، كفتح

 تزعيفو، كتدكيشو نحػ:
: ىازَّ  - : ُييازُّ : فاِرْر...ىازَّ : فارَّ : ُيفارُّ : شاِدْد، كفارَّ : شادَّ  : ىاِزْز، كشاّد: ُيذادُّ
 1ارع الخساسي:ز: ُيذتقُّ مغ ماشتقاقو مؽ الخساسي. 4
، كت ف  ت ف  . 1. 4 ل  ، كت ف  عَّل  ْعم ل  كيغ آخخه إف كاف ، بححؼ حخؼ السزارعة مغ أّكلو، كتداع 

 صحيحَا، كححفو إف كاف معتاّلً نحػ:
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 ْحَخج: َيَتَجْحَخُج: َتَجْحَخْج، كَتَصْسَأَف: َيَتَصْسَأُف: َتَصْسَأْف، كَتْحْػَقَل: َيَتَحْػَقُل: َتَحْػَقْل.َتجَ  -
: َتَقجَّ  - ـُ : َيَتَقّج ـَ ػ: َيَتيَ َتَقجَّ ، كَتَفتََّح: َيَتَفتَُّح: َتَفتَّْح، كَتَيجَّ .ـْ ، كَتَثشَّى: َيَتَثشَّى: َتَثغَّ ػ: َتَيجَّ  جَّ
 َتَداَبَق: َيتَداَبُق: َتَداَبْق، كَتشاَقَس: َيَتَشاَقُس: َتَشاَقْس، كَتَياَدػ: َيَتَياَدػ: َتَياَد. -
ع ل  . 2. 4 ، كاْنف  ، بححؼ حخؼ السزارعة، كزيادة ىسدة كصل مكدػرة في مكانو، اِّْفت عل 

 ، كححفو إف كاف معتاّلً نحػ:كتدكيغ آخخه إف كاف صحيحاً 
كاْنتَسى: َيْشَتِسي:  ِاْجَتَسَع: َيْجَتِسُع: ِاْجَتِسْع، كاْفَتَخؽ: َيْفَتِخُؽ: ِاْفَتِخْؽ، كاْىَتَجػ: َيْيَتِجؼ: ِاْىَتِج، -

 ِاْنَتِع...
: َيْشَجِىُر: ِاْنَجِىْر، خ: َيْشَبِيُخ: َيْشبِيُخ: ِاْنَبِيْخ، كاْنجَىَر خَؼ: َيْشرِخُؼ: ِاْنَرِخْؼ، كاْنَبيَ ِاْنَر  -

 كاْنَسَحى: َيْشَسحي: ِاْنَسِح، كاْنَقَزى: َيْشَقِزي: ِاْنَقِس...
كُيذتّق مغ )ِاْفَتَعل، كاْنَفَعَل( األجػفيغ بححؼ حخؼ السزارعة، كحخؼ العمة، كزيادة 

 ىسدة كصل مكدػرة في أكلو، كتدكيغ آخخه نحػ:
 : َيْعَتاُد: ِاْعَتْج، كاْمتاَز: َيْستاُز: ِاْمَتْد...ادَ تَ ْقتاُد: ِاْقَتْج، كاعْ ِاْقتاَد: يَ  -
 اَر: َيْشَياُر: ِاْنَيْخ، كاْنَحاَز: َيْشَحاُز: ِاْنَحْد...اُد: ِاْنَقْج، كاْنيَ اَد: َيْشقَ ِاْنقَ  -
لَّ  .3. 4  ، بححؼ حخؼ السزارعة، كزيادة ىسدة كصل مكدػرة مكانو نحػ:اِّْفع 
: يَ  - : ِاْحسَ ِاْحَسخَّ ...ْحَسخُّ : ِاْعَخجَّ : َيْعَخجُّ ، كاْعَخجَّ : ِاْشَقخَّ : َيْذَقخُّ ، كاْشَقخَّ  خَّ
 1:الدجاسي مزارع . اشتقاقو مغ الّدجاسي: ُيذتّق مغ5
، كاْفع اؿَّ اِّْست  . 1. 5 ؿ  ، اْفع ؾَّ م لَّ ، كاْفع  ، كاْفع ْشم ل  ل  ، كاْفع ْؾع  ل  ، بححؼ حخؼ السزارعة، كزيادة ْفع 

اًل، كفتحو إْف كتدكيغ آخخه إف كاف صحيحًا، كححفو إف كاف معت ىسدة كصل مكدػرة مكانو،
 ْدَتْيِجؼ: ِاْسَتْيِج...ِاْسَتْعَسَل: َيْدَتْعِسُل: ِاْسَتْعِسْل، كاْسَتْيَجػ: يَ  كاف مذّجدًا نحػ:

: يَ ع: يَ ْعَذْػِشُب: ِاْعَذْػِشْب، كاْحَخْنجَ ِاْعَذْػَشَب: يَ  - ، ْحَخْنِجُع: ِاْحَخْنِجْع، كاْشَسأفَّ : ِاْشَسِئغَّ ْصَسِئغُّ
ُذ: اِ  َذ: َيْجَمػِّ ُـّ كاْجَمػَّ : َيْجَىا َـّ ْذ، كاْدَىا َـّ...ْجَمػِّ  : ِاْدَىا

ل  كُيذتّق مغ ) ة ىسدة ( األجػؼ بححؼ حخؼ السزارعة، كحخؼ العّمة، كزياداِّْست ْفع 
   ْدَتِعْيُج: ِاْسَتِعْج...ِاْسَتِفْج، كاْستعاَد: يَ  ِاْسَتَفاَد: َيْدَتِفْيُج:  كصل مكدػرة في أّكلو نحػ:
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 اسؼ الفعل
كمسة تجّؿ عمى معشى الفعل، كال َتحسل عالمتو، كتعسُل عسمو في رفع الفاعل، . تعخيفو: 1

األسساء السبشية مغ  كَنرب السفعػؿ بو، كتقبُل التشػيغ الحؼ ىػ مغ عالمات االسع؛ كُتذبو
 1كلحلظ ُسسِّي اسَع فعل. حيُث المفُع؛

 2. أنؾاعو:2
لتو الّدمشيَّ . أنؾاعُ 1. 2 مشّية ثالثة أنػاع، ىي:ة: و بحدبِّ دال  السع الفعل بحدب داللتو الدَّ
يجّؿ عمى الحجث في الدمغ الساضي نحػ: َىْيياَت بسعشى َبُعَج،  . اسؼ فعل ماض:1. 1. 2

َبُصَؤ نحػ: ، كُبصآَف بسعشى كَشتَّاَف بسعشى افتخؽ، كَسْخَعاَف بسعشى َسُخع، كُكْشَكاَف بسعشى َكُشظَ 
 ياَت كششي مّشي بسعشى ىػ َبعيٌج عّشي كثيخًا، كَسْخَعاَف أحسُج بسعشى ُسْخعُتو كبيخة...َىيْ 
يجؿ عمى كقػع الحجث في الدمغ الحاضخ نحػ: ُأؼٍّ بسعشى  . اسؼ فعل ُمزارع:2. 1. 2

ألمُخ، كَيفُخع، كَبَجْل بسعشى تأّلع، كَبٍخ بسعشى يعطُع ابسعشى أَ  ُب، كَآخٍ جَّ َأَتَأفَُّف، كَكْؼ بسعشى َأَتعَ 
ُب مغ لَظ بسعشى أَ  يكفي نحػ: ُأؼٍّ  ُخ مشَظ كثيخًا، كَكْؼ مغ جساؿ القسِخ بسعشى أتعجَّ تزجَّ
 جسالو كثيخًا...

يجؿ عمى شمب إيقاع الحجث في الدمغ السدتقبل نحػ: آميَغ . اسؼ فعل أمخ: 3. 1. 2
ْت، كإليَظ َمكاَنَظ بسعشى اثبُ َظ بسعشى انُطْخ، ك امَ بسعشى اسَتِجْب، كىاَؾ، كُدكَنَظ بسعشى ُخْح، كأم

، كابتعِ بسعشى تَ  ، كَصْو بسعشى اسُكْت بذّجة، كَمْو بسعشى اسكْت  ميظَ ْج، كعَ شحَّ بسعشى الدـْ
، كَبْمَو بسعشى اتُخْؾ، يَّلْ سَ ْل، كـَّيا بسعشى َأْسِخْع، كُرَكْيَج بسعشى تَ بُمصف، كَتَعاَؿ، كَحيَّ بسعشى َأقبِ 

 اِر بسعشى اْحَحْر، كَصَباِر بسعشى اصِبْخ...كّححَ 
 السع الفعل بحدب أصمو المغػّؼ ثالثة أنػاع، ىي: . أنؾاعو بحدب أصمو:2. 2
ل: 1. 2. 2 ُكِجج في المغة؛ ِلُيدتعَسل اسع فعل، ؼيكػف في الساضي، . اسؼ فعل ُمختج 

ْخعاَف، كُكْشَكاَف، كُبْصَآَف، كالسزارع، كاألمخ، كَيذَسل كّل أسساء الفعل الساضي: َىْيياَت، كسَ 
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  4/34163كالدامخائي، معاني الشحػ، 
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، كآخٍ كَبٍخ، كَبَجلْ  ...كأسساء فعل األمخ اآلتية: ...ككلَّ أسساء الفعل السزارع: َكْؼ، كُأؼٍّ
 آميَغ، كَصْو، كَمْو...

شقؾؿ2. 2. 2 لفعل؛ ليتخؾ : ىػ ما ُنِقل مغ باب صخفّي آخخ إلى باب اسع ا. اسؼ فعل م 
اسع فعل. كىػ َمقرػٌر عمى اسع فعل األمخ. فيػ مشقػؿ خفّي الّدابق، كُيدتعَسل بابو الّر 

 عغ:
، كابتعْج، كَعميَظ بسعشى الدـْ نحػ: إليَظ عّشي نحػ: إليَظ بسعشى تشحَّ  أ. الجاّر كالسجخكر

)إلى، كعمى( في األصل حخفا  بسعشى الدْمو كثيخًا. فػ بسعشى ابتعْج عّشي كثيخًا، كعميَظ الّرجؽَ 
 جّخ، كالكاُؼ مجخكرىسا.

، كىػ في األصل مرجر لمفعل الثالثي )راَد: َرْكدًا: سيَّلْ نحػ: ُرَكْيَج بسعشى تَ  ب. السرجر
ُرَكْيجًا( كَبْمَو بسعشى اتُخْؾ، كىػ في األصل مرجر لمفعل الثالثي السجخد )َبْمَو: َبْميًا( نحػ: َبْمَو 

 الكحَب بسعشى اتخْكو تخكًا َشجيجًا.
ُخْح نحػ: ىاَؾ الشَّريحَة بسعشى ُخْحىا  ىَىاَؾ( بسعشىػ فعل كاحج، ىػ )ج. حخؼ تشبيو: 

 أخحًا شجيجًا. كىػ في األصل مشقػؿ مغ حخؼ التشبيو )ىا( كالكاؼ لسعشى الخصاب.
عجكؿ:3. 2. 2 يكػف في باب اسع فعل األمخ فقط. كُيْعَجؿ فعُل األمخ  . اسؼ الفعل الس 

ية )َفَعَل، أك َفُعَل، أك َفِعَل( إلى كزف الثالثي، السجّخد، السترّخؼ، التاـّ مغ صيغتو الّرخؼ
 )َفَعاِؿ( ؼيريخ اسع فعل أمخ بعج أف كاف فعَل أمٍخ نحػ:

ُتْب: َكَتاِب: َفَعاِؿ، كاْنِدْؿ: َنَداِؿ: َفَعاِؿ، كاْحَحْر: َحَحاِر: َفَعاِؿ، كاْشُخْؼ: َشَخاِؼ: َفَعاِؿ، ُاكْ  -
َفَعاِؿ... نحػ: َكَتاِب رسالًة، كَخَخاِج مغ البيِت، كَحَحاِر  كاْصَعْج: َصَعاِد: َفَعاِؿ، كاْخُخْج: َخَخاِج:

 مغ المئيع بسعشى اكُتْب، كاخخْج، كاححْر.
اسع فعل األمخ السعجكؿ مغ أمخ الّخباعي سساعًا ال ُيقاس عميو نحػ:  اغُ كقج ُير

 1َقْخِقْخ: َقْخَقاِر، كَعْخِعْخ: َعْخَعاِر...
لحؼ ُسِسع عغ العخب، كال يجػز الؿياس عميو بسعشى ىػ ا . اسؼ الفعل الّدساعي:4. 2. 2

ليدت لو قاعجة صخؼّية َنؿيذ عمييا. كَيذسل أسساء الفعل الساضي، كالسزارع، كاألمخ عجا 
 اسع الفعل السعجكؿ إلى )َفَعاِؿ(. كىي معجكدة، محجكدة بسا ُسِسع، كجاء عغ العخب.
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كيذسل اسع  ّية نؿيذ عمييا غيخه،خؼىػ الحؼ لو قاعجة ص . اسؼ الفعل الكياسّي:5. 2. 2
فعل أمخ  اسعَ  ؼيجػز أْف َنرػغ مغ أّؼ فعلٍ  ط،فعل األمخ السعجكؿ إلى صيغة )َفَعاِؿ( فق

كلحلظ ىػ غيخ معجكد، كال َمحجكد. كالسيداُف الّرخفّي يتشاكلو؛ ألّنو مغ  عمى كزف )َفَعاِؿ(؛
أسساء األفعاؿ ال  جامج. ككلُّ  باب االشتقاؽ بيشسا ال يتشاكؿ اسع الفعل الّدساعي؛ ألّنو

كىي مبشّية؛ ألّنيا  1يا جامجة عمى صيغة صخؼّية كاحجة.َمرادر ليا، كال ُيذَتق مشيا؛ ألنَّ 
ْيَغ، كإلْيَظ، كاف لسشع التقاء الداكشيغ نحػ: آمِ  ،بسعشى فعل األمخ، كما ُبِشي مشيا عمى الحخكة

 2كىْاَؾ...
مغ عمى السبالغة، الفعل عمى الحجث، كالدَّ  يجّؿ اسع 3. داللة اسؼ الفعل، كمعشاه:3

 كاإليجاز، كالتكثيخ، كالتػكيج. كىحا ىػ الفخؽ بيشو، كبيغ الفعل الحؼ ُيعبِّخ عغ معشاه نحػ:
ػؽُ  َبُعجَ  -  عّشي: دّؿ الفعل الساضي )َبُعج( عمى ُبعٍج عادّؼ دكف تػكيج، كال ُمبالغة. الدُّ
ػُؽ عّشي: دّؿ اسع الفعل - الساضي )َىْيياَت( عمى ُبعج الّدػؽ ُبعجًا شجيجًا عشَظ،  ىْيياَت الدُّ

 أّنو عّبخ عغ معاني الُبعِج، كالكثخة، كالُسبالغة في الُبعج، كتػكيج الُبعج. ه. كاإليجازُ جَ مؤّكجًا ُبعْ 
 مشَظ: دّؿ الفعل السزارع )َأتعجَّب( عل تعّجب عادّؼ، مألػؼ. أتعّجبُ  -
ب كثيخ، ُمباَلٍغ ؼيو، غيخ مألػؼ، مؤّكجًا َكْؼ مشَظ: دّؿ اسُع الفعل السز - ارع )َكْؼ( عمى تعجُّ

ىحا التعّجب. كاإليجاز كاف بالتعبيخ عغ معاني التعجب، كالسبالغة، كالتػكيج بريغة صخؼّية 
. ككّل ىحا  كاحجة، ىي اسع الفعل )َكْؼ( الحؼ قاـ مقاـ األفعاؿ: أتعجَّب، كُأبالغ، كُأَؤكُِّج، كُأِصخُّ

 قت، كالجيج عمى الستكّمع، كالستمّقي.الػ  خُيػفِّ 
 اْستِجْب: دّؿ فعل األمخ عمى شمب استجابة عادّية، ليذ فييا إصخار، كإلحاح. -
ميَغ( عمى شمب استجابة كثيخة، شجيجة مع إلحاح، كإصخار، آميَغ: دّؿ اسع فعل األمخ )آ -

معاني شمب كُمبالغة، كتػكيج شمب االستجابة. كىحا ىػ اإليجاز؛ ألّنظ عّبخت عغ 
االستجابة، كاإللحاح، كالسبالغة في شمب االستجابة، كتػكيج شمب االستجابة بعشرخ صخفّي 

 كاحج، ىػ اسع فعل األمخ )آميَغ(. ككحلظ الحاؿ مع بؿية معاني أسساء األفعاؿ.
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ف اسُع الفعل، صار نكخة، كصارت داللتو عاّمة بعج أف كانت خاّصة بسػقف  كإذا ُنػِّ
 1معّيغ، اك مػضػع معّيغ نحػ: معّيغ، أك مقاـٍ 

آميَغ: بال تشػيغ بسعشى استجْب ليحا الّجعاء، كآميشًا بالتشػيغ بسعشى استجْب ليحا الّجعاء،  -
 كغيخه.

بالتشػيغ بسعشى اسكت عغ ىحا  شى ُاسكْت عغ ىحا الحجيث، كَصوٍ َصْو: بال تشػيغ بسع -
 الحجيث، ككّل حجيث.

مغ ىحا األمخ، كَحَحاٍر بالتشػيغ بسعشى اححْر مغ ىحا  َحَحاِر: بال تشػيغ بسعشى اححْر  -
 األمخ، كغيخه، كمغ كّل أمخ...
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 التؾكيج بشؾف التؾكيج
، أك متخّدٍد، أك ُمْشِكٍخ، أك ُندِّؿ مشدلتيع.. تعخيف: 1  التػكيج تقػية السعشى لستمقٍّ شاؾٍّ

(كىنػف التػكيج الّثقيمة،  1كنػف التػكيج نػعاف: دة، مفتػحة )فَّ يت  ي مذجَّ كلحلظ ُسسِّ
 بيسا الفعلُ  جُ خؽيفة، كىي ساكشة )ْف( كلحلظ ُسسِّيت خؽيفة. كُيؤكَّ نػُف الّتػكيِج الثقيمة، ك 

 السزارع، كفعل األمخ.
 حكُع تػكيج السزارع بشػف التػكيج كاجب، كجائد. 2. تؾكيج الفعل السزارع بشؾف التؾكيج:2
َيِجب تػكيجه بيا إذا تػافخت الذخكط ع بشؾف التؾكيج ُكجؾبا : . تؾكيج الفعل السزار 1. 2

 اآلتية مجتسعة:
 أ. أْف يكػف جػاب قدع.
 ب. يجّؿ عمى السدتقبل.

 ج. مثبت غيخ مدبػؽ بشفي.
  بالـ جػاب القدع مباشخة أْؼ ال فاصل بيشيسا نحػ: د. مّترلٌ 

: أَلَ وهللِا أَل  - : لَ َتْجِمدَ ذىَبْغ، كلَ ذىَبغَّ : َلتأُكَمْغ... فػجب في األمثمة الدابقة ْجمِ تَ غَّ َدْغ، كَلتأُكَمغَّ
امتشع  ،مشيا فإذا ُفِقج شخطٌ  ،الدابقة مجتسعة تػكيج السزارع بالشػف؛ لػجػد الذخكط األربعة

 تػكيجه بيا نحػ:
 خ ال السدتقبل.ضذىُب، كَلَتجمُذ: ُتخيج الدمغ الحاوهللِا ألَ  -
 ل بالـ جػاب القدع.وهللِا سأذىُب، كستجمُذ: لع يّتر -
 وهللِا لْغ أذىَب، كال ُتدافُخ، كلع َيجمْذ: ُسِبق بشفي أؼ ليذ مثبتًا. -
 يجػز تػكيجه بيا في السػاضع اآلتية: 3. تؾكيج الفعل السزارع بشؾف التؾكيج جؾازا :2. 2
 نحػ: شخط بعج  )إْف( الذخطية السجغسة بػ )ما( الدائجة إذا كقع فعل  . 1. 2. 2
بػ )ما( الدائجة،  جغعإْف ما تجرَسغَّ تشجْح، فػ )إْف( حخؼ شخط جاـز م جرَسغَّ تشجْح أؼإمَّا ت -

 يج جػازًا، كمثُمو: إّما ُتداِفَخفْ شخط بعجىا، فُأكِّج بشػف التػك كالفعل السزارع )تجرس( كقع فعلَ 

                                                           
 .57يشطخ: ابغ الحاجب، الكاؼية كالذاؼية،  1
، كياقػت، الرخؼ التعميسي، 61 -58، كالخاجحي، التصبيق الرخفي، 42 متغ األلؽية،، كابغ مالظ، 57 الكاؼية كالذاؼية،يشطخ: ابغ الحاجب،  2

 ،60، خبيالرخؼ الع، كالدامخائي، 104 -99، الرخؼ الكافي، كعبجالغشي، 127
 191، دركس الترخيف، كعبجالحسيج، 93/ 1، جامع الجركس العخبيةيشطخ: الغالييشي،  3
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ؽ ق ْؾـٍ ك إِّمَّ " الفعل )تخاؼ( في قػلو تعالى:كنحػ  غَّ َتُفْد...َتُرػمَ تْشتِفْع، كإّما  اف ؽَّ مِّ ان ة   ا ت خ  ي  خِّ
ؾ اٍء  م ى  س  ْؼ ع  بُّ  ال   ّللاَّ   إِّفَّ  ۖ  ف انبِّْح إِّل ْييِّ ائِّشِّيؽ   ُيحِّ ا كالفعل )َيْشَدغ( في قػلو تعالى: " 1"اْلخ  ك إِّمَّ

 ِّ ْح بِّاّلِلَّ ْدٌغ ف اْست عِّ ْيظ افِّ ن  ؽ  الذَّ ػ  مِّ شَّ وُ  ۖ  ي شد غ  يعٌ  إِّنَّ سِّ مِّيؼٌ  س  فعل شخط بعج فكالىسا كقع  2"ع 
 )إْف( الذخشية السجغسة بػ )ما( الدائجة.       

نحػ: ال َيحىَبغَّ أحسُج إلى الحفمِة أؼ ال َيحىُب، فالسعشى  إذا كقع بعج )ال( الشافية. 2. 2. 2
ة  ال قػلو تعالى: "كعمى الّشفي ال عمى الّشيي، فأنت تشفي ذىابو، كال تشياه عشو، ك  ك اتَُّقؾا فِّْتش 

ؽَّ  يب  ابِّ  ُترِّ ق  يُج اْلعِّ جِّ اْعم ُسؾا أ فَّ ّللاَّ  ش  ة  ك  اصَّ ْشُكْؼ خ  يؽ  ع م ُسؾا مِّ أؼ ال ُتريُب، فالسعشى  3"الَّحِّ
 نفُي اإلصابة.

، حّس  :إذا كقع بعج طمب. 3. 2. 2  ... نحػ:َنيي، أمخ، استفياـ، تسغٍّ
... ، كلعلّ تأُكَمْغ؟ كليتَظ تأِتَيغَّ  ْف، كىلْ ُتداِفخَ ، كلْ ال َتْحىَبغَّ  -  أبي َيعػَدْف، كلػ تجِمَدغَّ
 الفعل )أرػ( في:ك بعج )ما( الدائجة في غيخ الذخط. 4. 2. 2
 ...أجتيج( في قػلظ: بصخيٍق ما َأْنجَحغَّ ، كالفعل )شَّظَ ِبعيٍغ ما أَريَ  -

 كالجػاز يعشي أّنو يجػز أف ُتؤكِّج، كيجػز أاّل ُتؤكِّج، ؼيجػز: ال تحىْب، كىل تجمْذ...
، كىل َتجِمَدْغ؟...بالتػكيج بالشػف.بال تػكيج ب  الشػف، كيجػز: ال َتْحىَبغَّ

 ج بو بال شخكط نحػ:كىػ ُيؤكَّ  ،حكع تػكيجه بالشػف جائد 4:تؾكيج فعل األمخ بشؾف التؾكيج. 3
: كافتحَ ْغ، كاجمْذ: ِاْجِمدَ : ِاْذَىبَ ِاذىْب: ِاذىَبغَّ  - : ِاجِمَدْغ، كافتح: ِاْفَتَحغَّ  ْغ...غَّ
األصل امتشاع تػكيجه بيا؛ ألّف معشى الساضي ؼيو  5:الفعل الساضي بشؾف التؾكيج. تؾكيج 4

كلكغ إذا دّؿ الفعل الساضي عمى السدتقبل،  ،مع معشى السدتقبل في نػف التػكيجال يتَّفق 
ػكيج الفعل ال صيغتو الّرخؼية الساضية كت ، السدتقبميّ جاز ذلظ باعتبار معشاه الرخفيّ 

ْشُكُؼ الّجّجاؿ  :" ص()أْدرَؾ( في قػلو ) ٌج مِّ ك ؽَّ  أ ح  ا أ ْدر  مَّ " فإدراُؾ الّجّجاؿ كاقع في السدتقبل؛ ف إِّ
ـَ( في قػؿ  كلحلظ جاز تػكيج الفعل الساضي )أدرؾ( بشػف التػكيج، ككتػكيج الفعل )دا

 الذاعخ:
                                                           

 .58سػرة األنفاؿ،  1
 .200سػرة األعخاؼ،  2
 .25سػرة األنفاؿ،  3
 .58، دركس الترخيف، كعبجالحسيج، 42 متغ األلؽية،، كابغ مالظ، 57، الكاؼية كالذاؼيةيشطخ: ابغ الحاجب،  4
 .60، الرخؼ العخبي، كالدامخائي، 99، الرخؼ الكافي، كعبجالغشي، 58، التصبيق الرخفيلخاجحي، يشطخ: ا 5
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ْستِّ  حِّ ْعُجؾِّ لْؾ ر  ؽَّ س  ام  ؾِّ ل  د  ا           ل ْؾال ُػ لِّمرَّ ُمت يَّس  اباب  ْؼ ي   ةِّ جانِّح 
ـَ( بشػف التػكيج؛ لجاللتو عمى السدتق بل أؼ داَمّغ فجاز تػكيج الفعل الساضي )دا

 فالفعل ؼيو معشى الّجعاء، كالّجعاُء يكػف لمسدتقبل. ،سعُجِؾ في السدتقبل
 . الفخكؽ السعشؾّية:5

بشػف  جُ ج بشػف التػكيج الخؽيفة، معشاُه أقػػ مغ الفعل غيخ السؤّكج، كالسؤكَّ الفعل السؤكَّ 
ج بالشػف الخؽيفة ْغ( فسعشى األمخ بالحىاب في )اذىبَ  .التػكيج الثقيمة، معشاه أقػػ مغ السؤكَّ

( أقػػ مغ  أقػػ مغ معشى األمخ بالّحىاب في )ِاذىْب( كمعشى األمخ بالحىاب في )اذىَبغَّ
مشو في )ال كمعشى الّشيي عغ الكحب في )ال تكِحبْغ( أقػػ  عشى األمخ بالحىاب في )ِاْذىبْغ(م

( أقػػ مشو في )ال تكِحَبْغ( ككل ذلظ بتأثيخ  تكحْب( كمعشى الشيي عغ الكحب في )ال َتكِحَبغَّ
 نػف التػكيج.

د، أك شاّؾ أك ىػ ليذ كحلظ، لكّغ فالتػكيُج بالشػف الخؽيفة تػكيج كاحج، كالستمقِّ  ي متخدِّ
يمة تػكيجاف؛ لتكخر الشػف، كيكػف الستكّمع ُيعامُمو معاممتيسا احتياشًا. كالتػكيج بالشػف الثق

 الستمّقي ُمشِكخًا أك ُمتطاِىخًا باإلنكار، أك ُيعاَمل كالُسشِكخ.
د، كال ُمشِكخ... - ، كال ُمتخدِّ  اْذىْب، كال تحىْب، بال تػكيج ُيقاُؿ لسخاَشب غيخ شاؾٍّ
د، أك ِاذىَبْغ، ال تحىبَ  - ، أك ُمتخدِّ  بسشدلتيسا.ْغ، بشػف التػكيج الخؽيفة لسخاشب شاؾٍّ
، ال َتْحىبَ  - ، بشػف التػكيج الثقيمة ِلُسخاشب ُمشِكخ، أك كالُسشِكخ، أك بسشدلتو.ِاْذَىّبغَّ  غَّ
تصخأ عمى آخخ الفعل حيغ تػكيجه بالشػف بعس التغييخات الرخؼية  1:طخيقة التؾكيج. 6

 بتغييخ حخكة آخخه، أك ححفو كاآلتي:
 ه، كُأِضيفت نػف التػكيج نحػ:آخخُ  اآلخخ، ُفِتح صحيحَ  . إذا كاف الفعلُ 1. 6
..ِاجِمْذ: ِاجِمدَ  - ، كال تكُتْب: ال تكتَبْغ: ال تْكُتَبغَّ  ْغ: ِاْجِمَدغَّ
العمة مححكفًا، أُعيج حخؼ الِعّمة، كُفِتح، كُأضيفت  اآلخخ، كحخؼُ  معتلَّ  . إذا كاف الفعلُ 2. 6

 نػف التػكيج نحػ:
،ِاْسعَي: ِاْسعيَ :ِاْسعَ  - ، كاْسِق: ِاْسِقَي: ِاْسِقَيغْ كادُع: ُادُعَػ: ُاْدُعػَ  ْغ: ِاسعَيغَّ  .، ِاْسِقَيغَّ ْف: ُاْدُعَػفَّ

                                                           
، 195 -190، دركس الترخيف، كعبجالحسيج، 64 -61، التصبيق الرخفي، كالخاجحي، 96 -1/93، جامع الجركس العخبيةيشطخ: الغالييشي،  1

، ترخيف األفعاؿ، كعشتخ، 66 -63، الرخؼ العخبي، كالدامخائي، 102 -100العخؼ، ، كالحسالكؼ، شحا 136 -133، التعميسي الرخؼكياقػت، 
 .100) بيخكت: دار القمع، بال تاريخ(، مخترخ الرخؼ، كعبج اليادؼ الفزمي، 178- 168
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-  ، ، كال تجُع: ال َتْجُعَػ: ال َتجعَػْف، ال تْجُعَػفَّ ال تخَض: ال َتْخَضَي: ال َتْخَضَيْغ: ال َتْخَضَيغَّ
...  كال َتسِر: ال َتسِذَي: ال َتْسِذَيْغ: ال تْسِذَيغَّ

قبل  كاف الفعل متراًل بياء السؤّنثة السخاشبة، أك كاك الجساعة، ُححفتا، كُكدخ ما إذاك . 3. 6
 لػاك داللة عمى ححفيسا، كأضيفت نػف التػكيج نحػ:، كُضّع ما قبل ا السؤنثةياء 

، كاْشَخُبػا: ِاْشَخِب: ِاْشخِبي: - ... اْشَخُب: ِاْشَخِبْغ، كاشخِبغَّ  ِاْشَخُبْغ: ِاْشخُبغَّ
ياء، ياء السؤّنثة السخاشبة، ككاك الجساعة مشع التقاء الداكشيغ، سكػف الكسبُب ححؼ 

 فدبُب الححؼ صػتي، كَتدييُل الشُّصق. ،أك الػاك بدكػف نػف التػكيج
. كإذا كاف الفعل متراًل بألف االثشيغ، بقيت األلف، كُأضيفت نػف التػكيج الثقيمة فقط، 4. 6

 ػ:حاألسساء ن ليا بشػف السثّشى في كُكِدخت؛ تذبيياً 
، كال - ، كال تْشرخفا: ال تشرخفافِّ ، كاخُخجا: ُاخُخجافِّ . ُادخال: ُاْدُخالفِّ  ُتيِسال: ال ُتْيِسالفِّ

كلع يححفػا ألف التثشية بالخغع مغ اجتساع سكػنيا بدكػف نػف التػكيج الثقيمة؛ لديػلة 
 فة بعج ألف التثشية.كال تأتي نػف التػكيج الخؽي صق باأللف مع سكػف يأتي بعجىا.الشُّ 
. كإذا كاف الفعل متراًل بشػف الشدػة، ُأكِّج بشػف التػكيج الثقيمة فقط، كُفِرل بيغ الشػنيغ 5. 6

ية اجتساع ثالث نػنات، ىي نػف الشدػة، كنػف التػكيج الثقيمة السؤلفة مغ نػنيغ  بألف؛ كخـا
: ْنَغ(، كُتكدَ  تذبييًا ليا بشػف السثّشى في األسساء التػكيج كجػبًا؛  ُخ نػفُ ساكشة، كمفتػحة )فَّ

 نحػ:
، كاْشُبْخَغ: ُاْشُبْخشَ : ِاْجِمْدشَ ِاْجِمْدغَ  - ، كال َتْبخْمغَ افِّ ، كال ُتْدِخْفَغ: ال ُتْدِخْفَشافِّ ... افِّ : ال َتْبَخْمَشافِّ

 كال تأتي نػف التػكيج الخؽيفة بعج نػف الشدػة.
يةَ  ،مخفػعاً  لخسدة. كإذا كاف الفعل السزارع مغ األفعاؿ ا6. 6 اجتساع  ُححفت نػنو كخـا

ثالث نػنات، ىي نػف األفعاؿ الخسدة، كنػنا التػكيج، ُثّع ُححِفت ياء السؤنثة السخاَشبة، 
كُكِدخ ما قبميا، كُحِحفت كاك الجساعة، كُضّع ما قبميا؛ داللة عمى ححفيسا. كسبُب الححِؼ 

 سكػف نػف التػكيج نحػ:مشع التقاء الداكشيغ، سكػف الياء، أك الػاك مع 
- .  َتُسػِتْيَغ: َلَتُسػتي: َلَتُسػِت: َلَتُسػِتْغ: َلَتُسػِتغَّ
.َتْسَخُحػَف: ال َتْسخحُ  -  ػ: ال َتْسَخُح: ال َتْسَخُحْغ: ال َتْسَخُحغَّ
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- ... ألف التثشية ال ُتححؼ، لديػلة اجتساع سكػنيا بدكػف ف َتشِدالِف: ال تشدال: ال تشِدالفِّ
اؿ: ال ، فال ُيقخؽيفةكَدخ نػنيا؛ تذبييًا بشػف السثشى، كال تأتي بعجىا نػف التػكيج الالشػف، كتُ 

 ...تشدالْف، كال تْرَعجافْ 
تشفخد نػف التػكيج الخؽيفة ببعس األحكاـ الخاّصة  1. أحكاـ خاّصة بشؾف التؾكيج الخفيفة:7

 بيا دكف الشػف الثقيمة، كىي:
ة، كال نػف الشدػة، فال يجػز: ال تحـباْف، كال َتْدأالْف، كال أ. ال يجػز ُكقػعيا بعج ألف التثشي

 تحىْبَشْغ، كال َتْدَأْلَشْغ...
ب. يجػز ححفيا إذا جاء بعجىا ساكغ؛ لسشع التقاء الداكشيغ نحػ: أْكخـِ الِسدكيَغ  كاألصل: 

التعخيف،  ْغ اْلسدكيَغ، فُححفت نػف التػكيج الخؽيفة؛ لسشع اجتساع سكػنيا بدكػف )اؿ(َأْكِخمَ 
 قػؿ الذاعخ:كك 

ف ع وْ  ْىُخ ق ْج ر  مَّػ  أ ْف           ت ْخك ع  ي ْؾما  كالجَّ قِّيخ  ع  ْيؽ  اْلف   ال ُتيِّ
أؼ: ال ُتِيْيَشْغ اْلفقيخ، فَححؼ نػف التػكيج الخؽيفة؛ لسشع اجتساع سكػنيا بدكػف )اْؿ( تعخيف 

 )اْلفقيخ(.
 خ:قػؿ الذاعكإبجاُليا ألفًا في الػقف ج. يجػز 

ٍخ ُجْدت   مْدت  بُِّسْقرِّ ْخ ف  ج  أ ْقرِّ م ْغت  حْيثُ اْلس  ع ا ى          كب  ْجُؼ ت ْحت ػ  فاْرب   الشَّ
 قػؿ الذاعخ:كنػف التػكيج الخؽيفة ألفًا في الػقف، ك  أؼ: فاْرَبَعْغ، فأبجؿَ 

ْيظاف  وّللّا   يا          كال ت ْعُبجِّ الذَّ ب شَّ ْيتاتِّ ف ال  ت ْقخ   فاْعُبجا كإِّّياؾ  كالس 
 أؼ: فاْعُبَجْف، فأبجؿ نػَف التَّػكيج َألفًا في الػقف.

 
 
 

 
 
 

                                                           
 .67 -66، خبيالرخؼ الع، كالدامخائي، 132 -130، الرخؼ التعميسي، كياقػت، 96 -1/95، ، جامع الجركس العخبيةيشطخ: الغالييشي 1
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 ؼ كالجامجالفعل السترخِّّ 
 الفعل مغ حيث الترخؼ كالجسػد نػعاف، ىسا: السترخؼ، كالجامج.

 1. الفعل السترخِّؼ:1
يغ الّرخؼّية الثالث لمفعل، السا. تعخيفو: 1. 1 ي، كالسزارع، ضىػ الحؼ يأتي في الرِّ

 مخ. كىػ األصل، كىػ كثيخ، ال ُيحرى نحػ:كاأل
 أَكل: يأكل: ُكْل، كَدْحخج: ُيجْحِخُج: َدْحِخْج، كتابع: ُيتاِبُع، تاِبع... -
 لمفعل السترخؼ نػعاف، ىسا: . نؾعاه:2. 1
ـّ الترخؼ:1. 2. 1 يغ الفعمية ا . تا كىػ  ،لثالث، الساضي، كالسزارع، كاألمخيأتي في الرِّ

 ال ُيحرى نحػ:األصل، كىػ كثيخ، 
 َفَتَح: َيْفَتُح: ِاْفَتْح، كسكَب: يْدُكُب: ُاْسُكْب، كَبْعَثَخ: ُيَبْعِثُخ: َبْعِثْخ... -
كلحلظ ُسسِّي  ؛صيغتيغ فقط مغ ِصيغ الفعل الثالثيأتي في . ناقص الّترّخؼ: 2. 2. 1

 مخ لو. فيػ جامج في صيغتي الساضي، كالسزارع، كال أناقز الترخُّؼ، كىػ قميل، ُيحرى
 َيْشَفظُّ اَبِخح: ماَيْبخُح: ماانفّظ: مامَيْفتأ: ك داُؿ، كمافِتىء: مايَ ماكاد: َيكاُد، كمازاَؿ:  نحػ:

 ُر: َذْر.يجُع: َدْع، كَيحَ  كجامٌج في صيغتي السزارع، كاألمخ نحػ: 
 . الفعل الجامج: 2
كليذ لو  ،ة كاحجة، كىي صيغة الساضي غالباً ىػ ما جسج عمى صيغة فعميّ  . تعخيفو:1. 2

ي جامجًا. كجسَج؛ ألّنو أشبو حخَؼ مرجٌر، كال ُيذتقُّ مشو اسع فاعل،  كال مفعػؿ... كلحا ُسسِّ
فخٌع، ُيسكُغ إحراُؤه ىػ كىػ ليذ كثيخًا، ك  2 السعشى في الجاللة عمى حجث مجّخٍد مغ الدمغ.

 ِنْعع، كِبْئَذ، كحّبحا، كال حبَّحا، كليَذ... نحػ:
لتُو: . 2. 2 الفعُل الجامج عمى معشى، كحجث مجخَّد مغ الدمغ أؼ يْذسُل كّل  يجؿّ  دال

 3األزمشة نحػ:

                                                           
الرخؼ ، كعبجالغشي، 66، الرخؼ التعميسي، كياقػت، 1/62، جامع الجركس العخبية، كالغالييشي، 1/75، األصػؿ في الشحػيشطخ: ابغ الدخاج،  1

 .72-71، الكافي
. معجع األفعاؿ الجامجة، ، كأسساء أبػ بكخ دمحم73- 1/53، جامع الجركس العخبية، كالغالييشي، 21-20، شخح شحكر الحىبيشطخ: ابغ ىذاـ،  2
 .11(، 1993 -1413)بيخكت: دار الكتب العمسّية، 1ط
 .11ة، معجع األفعاؿ الجامج، ودمحم، 73- 1/53، جامع الجركس العخبيةيشطخ: الغالييشي،  3
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خ، ضفي كّل األزمشة، في الساضي، كالحا الُفُتػَّةأحسَج برفة  حُ نَت تسجفأ ِنْعَع الَفتى َأحسُج: -
 كنحػ: ،، كىحا معشى أّنو مجّخد مغ الدمغكالسدتقبل عمى سبيل االستسخار، كالثبػت

في كّل األزمشة عمى اإلشالؽ، في الساضي،  عجُب مغ عجالة ُعسخَ تَ ! فأنت تَ ُعسخَ ما أْعجَؿ  -
كالحاضخ، كالسدتقبل عمى سبيل الثُّبػت، كال َتقرخ تعّجبظ مغ عجالتو بدمغ دكف غيخه، كىحا 

 معشى أّنو مجّخد مغ الدمغ.
 1:نػعاف، ىسالمفعل الجامج  نؾعاه: . 3 .2
 :ػ الحؼ ُكِجج في المغة في األصل جامجًا نحػ: ى. فعل جامٌج في األصل1. 3. 2
 ِنْعَع، كِبْئَذ، كليَذ، كَخال، كَعَجا، كَشِفَق، كاْخَمْػَلَق، كَحَخػ، كَكَخَب... -
؛ ألداء ؿ إلى الجسػدىَػ في األصل فعل مترّخؼ، ؼُيحػَّ  ؿ:. فعل جامج ُمحؾَّ 2. 3. 2

 :معشى ججيج، كيكػف ىحا في
ذا أراد الستكمُِّع التعجُّب مغ شيء متسيِّد عغ أمثالو، كأقخانو، إ . باب التعّجب:1. 2. 3. 2

ب بو  ؿ الفعل الحؼ سيتعجَّ ب، فاقتزى ألداء معشى التعجب أف ُيحػِّ لجَأ إلى أسمػب التعجُّ
ب  داء معشى التعجب. كاستخجـ العخبُ إلى صيغة صخؼّية ججيجة، خاّصة بأ ألداء معشى التعجُّ

ل  أ.        غ، ىسا:تيغ، ِؾياسّيتيصيغتيغ صخفيّ  ْل.ب.        .ما أْفع    أ ْفعِّ
ُب بو سع في الفعل السخادِ كيجب أف تجت  شخكط، ىي: سبعةُ  التعجُّ

 أخػات )كاد(. ليذ ناقرًا مغ أخػات )كاف( أك أ. تاـّ:
 ب. مترّخؼ: يأتي في صيغ الساضي، كالسزارع، كاألمخ.

: ليذ مجيػاًل.  ت: غيخ مشفّي أؼ غيخ مدبػؽ بأداة نفي.د. ُمثبَ                   ج. معمـػ
 في صيغة الساضي ثالثة فقط. و: عجد أحخفق. ثالثيّ 

 ك. قابل لمتفاكت: ليذ عمى درجة كاحجة عشج الجسيع.
 نحػ: ز. ال يجّؿ عمى لػف، أك عيب، أك حمية

ؿ إلى صيغتي: ما أعْ َعجَ  -  َجَؿ، َؿ: فعٌل تػافخت ؼيو الذخكط الدبعة، الدابقة مجتسعة، ؼُيحػَّ

                                                           
السفرل في مخذخؼ، ، كالد 1/111، األصػؿ في الشحػ، كابغ الدخاج، 175-4/173، ك143-3/138، ك103-1/98، السقتزبيشطخ: السبخد،  1

، 1/271، شخح ابغ عقيل، كابغ عقيل، 32، متغ األلؽية، كابغ مالظ، 50 -49، الكاؼية كالذاؼية، كابغ الحاجب، 357 -348، عمع العخبية
فعاؿ معجع األ، ودمحم، 73-1/53، جامع الجركس العخبية، كالغالييشي، 38-3/22، حاشية الرباف، كابغ الرباف، 2/171،179، ك165-2/160ك

 .267-4/256، ك244-4/240، معاني الشحػ، كالدامخائي، 126 -122، 83 -78، 44، 27-19، 13-12،الجامجة
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َل: َع: ما َأْسَمَع: َأْسِمْع، كَجُسل: ما َأْجسَ َسمِ  ، ك:ؼيريخ جامجًا؛ ألداء معشى التعجبكأَْعِجْؿ، 
 َأْجِسْل...

ـّ 2. 2. 3. 2  نحػ:. باب السجح، كالّح
: فعل مترخؼ، فإذا أردنا تأدية معشى السجح بو، ألحقشا بو اسع اإلشارة )ذا( ؼَيجسج  - َحبَّ

؛ ألداء معشى السجح العاـّ، ؼيريخ: َحبَّحا، كإذا أردنا تأدية معشى الحـ، عمى صيغة الساضي
 أدخمشا عميو )ال( الشاؼية، ؼيريخ: ال حّبحا...

: يكػُف بديادة )ما( الكاّفة بعج الفعل السترخِّؼ؛ لتػكيج معشاه، . باب التؾكيج3. 2. 3. 2
 ؼيجسج عمى صيغتو نحػ:

- : َخ: َقُرَخما، كَشاَؿ: شاَلسا... فسعشى الِقّمة في )قّمسا( أقػػ ، كَقُر َقمَّسا، ككُثَخ: كُثَخما َقلَّ
( لديادة )ما( التي أّدت معشى التػكيج، كلجسػده عمى صيغة فعمّية  مغ معشى الِقّمة في )قلَّ

 ىػ: حجث في زمغ كاحج. كالفخؽ السعشػؼ كاحجة، فذسل كّل األزمشة بعج أف كاف يجّؿ عمى ال
 ؼ: دّؿ الفعل )شاؿ( عمى شػٍؿ عادّؼ في زمغ الساضي فقط.شاَؿ ُجمػُسَظ عشج -
ٍج، كغيخ معيػد، شسل كلَّ شالَ  - سا ُجُمػُسَظ عشجؼ: دّؿ الفعل )شاَلسا( عمى جمػس كثيخ مؤكَّ

 األزمشة الساضي، كالحاضخ، كالسدتقبل، كىحا أقػػ حؿيقة، أك مبالغة.
لريغة الرخؼّية، الفعمّية التي لمفعل الجامج بحدب ا. أنؾاعو بحدب صيغتو الّرخفّية: 3

 جَسج عمييا ثالثة أنػاع، ىي:
َل، كَحّبحا، كال ، كىػ األكثخ نحػ: ِنْعَع، كِبئَذ، كَىْميَ . فعل جامج عمى صيغة الساضي1. 3

جسج عمى صيغة داـ، كتَبارَؾ، كاْخَمْػَلق، كُسِقَط: أفعاؿ التعّجب، كليذ، كَعدى، كماَحّبحا، ك 
َب بسعشى أَْغخػ، كَحثَّ عمى فعل الذيء نحػ: َكَحَبَظ األمُخ أْؼ حَ الساضي السجيػؿ، ككَ 

ْيُج، كالمََّبُغ أؼ الدْمُيسا..  الدْمُو، كَكَحَبَظ الرَّ
، كىػ نادر نحػ: ُيدػِّؼ بسعشى ُيداكؼ، كَيِييُط صيغة السزارع ى. فعل جامج عم2. 3

َفُخ أؼ يشبغي الدَّ بسعشى َيشبغي نحػ: يَ   ُخ.فِييُط الدَّ
ْع: فعل يقيغ، كَىْب: فعُل َتَعمَّ  نحػ: نادٌر أيزاً ، كىػ . فعل جامج عمى صيغة األمخ3. 3

.   ضغٍّ
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ُـّ   كالفعل الشاقص الفعل التا
، كالفعل الشاقز. ـّ  لمفعل مغ حيُث الّتساـ، كالشُّقراف نػعاف، ىسا: الفعل التا

حلظ أك مدتقبل؛ كل: ىػ الحؼ يجّؿ عمى حجث مقتخف بدمغ ماض، أك حاضخ، . الفعل التاـّ 1
كىػ كثيخ، ال ُيسكغ إحراؤه، كىػ األصل.  ،الحجث، كالدمغ ُسسِّي تاّمًا، فيػ يجّؿ عمى

كتب: يجّؿ عمى حجث الكتابة  1نحػ: ؛ لجاللتو عمى الّدمغ كالحجث معاً الحؿيقيّ  ى الفعلَ كُيدسَّ 
يجّؿ عمى حجث في الدمغ الساضي، كقخأ: يجّؿ عمى حجث القخاءة في الدمغ الساضي، كأكخـَ: 

اإلكخاـ في الدمغ الساضي، كيجتسع: يجؿ عمى حجث االجتساع في الدمغ الحاضخ، أك 
: يجّؿ فتتحُ الحاضخ، أك السدتقبل، كنالسدتقبل، كيشيجـ: يجّؿ عمى حجث االنيجاـ في الدمغ 

: يجؿ عمى حجث الّتساُرض ، كتساَرْض عمى حجث االفتتاح في الدمغ الحاضخ، أك السدتقبل
ـ ، كتَ : يجّؿ عمى حجث التَّغاُفل في السدتقبلغاَفلْ ، كتَ دتقبلفي الس : يجّؿ عمى حجث الَتشجُّ ـْ شجَّ

 ...: يجّؿ عمى حجث االسِتْخشاد في السدتقبلتخِشجْ ، كاسْ في السدتقبل
 : الفعل الشاقص. 2
ىػ الحؼ يجّؿ عمى الدمغ، كال : و الرخفّية العاّمة. تعخيفو، كسبُب تدسيتو، كداللتُ 1. 2
 جّؿ عمى الحجث؛  فخبُخه ىػ الحؼ يجّؿ عمى الحجث؛ كلحلظ ُسسِّي ناقرًا، كُيدسَّى الفعلَ ي

 2.؛ لجاللتو عمى الدَّمغ دكف الَحَجثغيخ الحؿيقيّ 
 : لمفعل الشاقز نػعاف، ىسا:نؾعاه .2. 2
ُـّ ىحا الباب، فُشِدبكاف  كأخؾاتيا. 1. 2. 2 َيت بيحا االسع؛ ألّف الفعل )كاَف( ُأ ت بؿية : ُسسِّ

كىي: كاَف،  3،باب تدسية الكّل باسع بعسكىػ مغ  األفعاؿ الشاقرة في ىحا الباب إليو،
ـَ. ، َأْمَدى، باَت، صاَر، ليَذ، ماَفتىَء، ماَبِخَح، مازاَؿ، مادا  أْصَبَح، َأْضَحى، ضلَّ

خفّية لػ )كاف( كأخؾاتيا:1. 1. 2. 2  4. السعاني الرَّ
 لخبخ في الدمغ الساضي، أك الحاضخ، أك السدتقبل، أك عمى : ُتفيج اتِّراؼ االسع باأ. كاف  

                                                           
 .312، السعجع السفرل، كاألسسخ، 353، شخح شحكر الحىبيشطخ: ابغ ىذاـ،  1
معاني ، كالدامخائي، 184ح شحكر الحىب، ، كابغ ىذاـ، شخ 47، الكاؼية كالذاؼية، كابغ الحاجب، 1/74، األصػؿ في الشحػيشطخ: ابغ الدخاج،  2

 .1/192، الشحػ
 .1/323يشطخ: ابغ عقيل،  شخح ابغ عقيل،  3
، الكاؼية كالذاؼية، كابغ الحاجب، 347 -339، السفرل في عمع العخبية، كالدمخذخؼ، 4/86، 189، 101 -3/97، السقتزب يشطخ: السبخد، 4

بّاف، كابغ الرباف، 48 -47  .228 -217، 1/194، معاني الشحػ، كالدامخائي، 359 -1/356، حاشية الرَّ
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 كجو الُثبػت، كاالستسخار الحؼ ال َيحتسل االنقصاع نحػ:
 )كاف( اتراؼ أحسج بالدخعة في الدمغ الساضي. كاف أحسُج سخيعًا: أفادت -
 يكػُف أحسُج سخيعًا: أفادت )كاف( اتراؼ أحسج بالدخعة في الدمغ الحاضخ. -
 سُج سخيعًا: أفادت )كاَف( اتِّراَؼ أحسج بالدخعة في السدتقبل.سيكػُف أح -
كاَف هللُا َعطيسًا: أفادت )كاف( اتِّراؼ هللِا تعالى بالعطسة في كّل كقت عمى اإلشالؽ،  -

 بػت، كاالستسخار الحؼ ال يحتسل االنقصاع.عمى كجو الثُّ 
 : تجّؿ عمى اتراؼ االسع بالخبخ في كقت الّرباح نحػ:ب. أصبح  

بح فقط. أصَبَح أحسجُ  -  سخيعًا: دّلت )أصبَح( عمى اتراؼ أحسج بالدخعة كقت الرُّ
حى نحػ:ج. أضحى  : تجؿ عمى اتراؼ االسع بالخبخ كقت الزُّ

حى فقط.َأْضحى أحسُج سخيعًا: أؼ اتَّ  -  رف أحسُج بالدخعة كقت الزُّ
: ، كىػ الشَّ  د. ع لَّ لِّ  نحػ: يارُتفيج اتراؼ االسع بالخبخ كقَت الطِّ

ّل فقط. -  ضلَّ أحسُج سخيعًا: أؼ اّترف أحسُج بالدخعة كقَت الطِّ
ى:  سع بالخبخ كقَت السداء فقط نحػ:ُتفيج اتراؼ اال ق. أ ْمد 

 َأمدى أحسُج سخيعًا أؼ اّترف بالدخعة كقت السداء فقط. -
:  ُتفيج اتراؼ االسع بالخبخ كقَت الَسبيت، كىػ المَّيل نحػ: ك. بات 

خعة كقت السبيت، كىػ المَّيل. باَت أحسجُ  -  سخيعًا أؼ اتَّرف بيحه الدُّ
، مازاؿ   ، ماب خِّح   : تجّؿ عمى استسخار اتراؼ االسع بالخبخ نحػ:ز. ماف تِّىء 

 مافتىَء أحسُج سخيعًا أؼ اترف بالدخعة، كىػ مازاؿ مّترفًا بيا. -
 نحػ: ختبصًا بحجث آخخمى استسخار اتراؼ االسع بالخبخ م: تجّؿ عح. ماداـ

ـَ أحسُج َسخيعًا أؼ  - خعة، فإذا انقصع  يدتسخُّ َأفخُح مادا فخحي مّجة استسخار اتِّرافو بالدُّ
 اتراُفو بيا، زاؿ فخحي.

ُكِجَج  إذا عمى نفي اّتراؼ االسع بالخبخ نؽيًا عاّمًا، ثابتًا غيَخ مقّيج بدمغ إالّ  : تجؿّ ط. ليذ
 دليٌل عمى غيخ ذلظ نحػ:

اتراَؼ أحسج بالدخعة نؽيًا، عاّمًا غيخ محجكد بدمغ؛ ألّف  (ليذ)نفت  ليَذ أحسُج سخيعًا: -
 )ليَذ( فعل جامج، كالفعل الجامج ال زمَغ لو، كإف كاف جامجًا عمى صيغة فعمّية معّيشة.
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اتراؼ أحسج بالدخعة في الدمغ الحاضخ فقط؛  (ليذ)ليذ أحسُج سخيعًا اآلَف: نفت  -
 ى الدمغ الحاضخ.لػجػد الطخؼ )اآلَف( الحؼ يجّؿ عم

صار الساُء جميجًا أؼ  إلى حالة الخبخ نحػ:: تجّؿ عمى تحّػؿ االسع مغ حالتو ي. صار  
  ة الساء الدائل إلى حالة الجميجتحّػؿ مغ حال

 أحسُج سخيعًا أؼ تحّػؿ إلى حالة الّدخعة. صارَ 
عمى ىحا كقج تأخح بعس األفعاؿ الشاقرة معشى )صاَر( فتجّؿ عمى التحػيل، كُيدتَجؿُّ 

 السعشى بجاللة السقاـ، أك الدياؽ، أك كمييسا نحػ:
 أؼ تحّػؿ إلى حالة الخُّسػب. كاَف أحسُج راسبًا أؼ صار -
 أمَدى خاِلٌج َبصاًل أؼ صار َبصاًل بعج أْف لع يكغ كحلظ، فتحّػؿ إلى حالة الُبصػلة. -
بة )كاد كأخؾاتيا(: 2. 2. 2 يت كحلظ. أفعاؿ الُسقار   تدسية الكّل باسع بعسمغ باب  ُسسِّ

ـّ ىحا الباب.  1حساًل عمى )كاَد(ألّنيا ُأ
: لػ )كاد كأخػاتيا( . أنؾاع أفعاؿ السقاربة )كاد  كأخؾاتيا(، كمعانييا الّرخفّية1. 2. 2. 2

 2ثالثة أنػاع، ىي:
بة: ىي ثالثة أفعاؿ: كاَد، كَأكَشَظ، تفيج ُقخب كقػع الخبخ دكف ُكقػعو، ك  أ. أفعاؿ الُسقار 

 ، نحػ:َخبَ ككَ 
 كاَد أحسُج َيدقُط: أفادت )كاد( ُقخب سقػط أحسج، لكّشو لع يدقط. -
 ِؿ السصخ، لكشو لع يشدؿ.ك أكشَظ السصُخ َيشدُؿ: أفادت )َأكَشَظ( ُقخب ند  -

جاء: ُتفيج َرجاء الستكّمع، كرغبتو في اّتراؼ االسع بالخبخ، أك خػفو مغ  ب. أفعاؿ الخَّ
 ثة أفعاؿ: َعَدى، كَحَخػ، كاْخَمْػَلَق نحػ:اّترافو بو لدبب ما، كىي ثال

سل أنيا أفادت ترغبة الستكمِّع بيصػؿ السصخ، كيح: أفادت )َعَدى( َعَدى السَصُخ َييِصلُ  -
ُر َمحرػُلو، اك ألّؼ سبب  خذيَتو، كخػفو مغ ُىصػِلو؛ ألّنو في الَعخاء، أك ألّنو فاّلٌح سيتزخَّ

 آخخ يتعّمق بالستكمِّع.
 تحاُف يأتي: إذا كاف ىحا الكالـُ لصالب مجتيج، أفادت )َحَخػ( رجاءه، كرغبتو َحَخػ االم -

 بإتياف االمتحاف، إذا كاف لصالٍب ُميِسٍل َكدػٍؿ، أفادت )َحَخػ( خذيتو، كخػَفو مغ إتياف 
                                                           

 .1/323، شخح ابغ عقيليشطخ: ابغ عقيل،  1
 . 275 -267، شخح شحكر الحىب، كابغ ىذاـ، 1/323، شخح ابغ عقيل، كابغ عقيل، 48، الكاؼية كالذاؼيةيشطخ: ابغ الحاجب،  2
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 االمتحاف.
االسع بجأ بإيقاع الخبخ، كىي كّل فعل يحسل معشى الفعل  : تجّؿ عمى أفَّ ج. أفعاؿ الذخكع

            ، كمُج َيَتداَقُط أؼ بجأ بالّتداقطَشخَع الثَّ  َشَخَع، كَشِفَق، كَجَعَل...نحػ:َخَع( مثل: بجَأ، كَأَخَح، ك )شَ 
 َجعَل أحسُج َيخكُس أْؼ بجأ بالخَّكِس.، ك ساُء َيْبُخُد أؼ بجَأ بالُبخكدةال َأخحَ 

ُؼ كالجسؾد: 3  ؼُ اؿ الشاقرة مغ حيُث الترخُّ ُتقَدع األفع. األفعاؿ الشاقرة مؽ حيُث التَّرخُّ
 أقداـ، ىي: كالجسػد ثالثةَ 

، كَكَخبَ . أفعاؿ ناقرة جامجة1. 3 ـَ ، : تأتي في صيغة فعمية كاحجة، كىي: ليذ، كمادا
 أفعاؿ الذخكع. كعدى، كاخمػَلَق، كَحَخػ، ككلُّ 

تأتي في صيغتيغ ِفعمّيتيغ فقط، ىسا الساضي، . أفعاؿ ناقرة، ناقرة الترّخؼ: 2. 3
َيفتأ، كمابخح: ماَيبخح، كاد: َيكاُد، كأكَشَظ:  امفتىء:  َيداُؿ، كما كىي مازاؿ: ما السزارع،ك 

 ُيػِشُظ.
يغ الفعمية الثالث، كىي: كاَف، كأضحى، الترّخؼ:  تاّمةُ  . أفعاؿ ناقرةٌ 3. 3 تأتي في الرِّ
باَت: َيِبيُت: : ِصْخ، ك كصاَر: َيريخُ  ،ار، نحػ: كاَف: َيكػُف: ُكغْ كأمدى، كبات، كص ضّل،ك 

 ِبْت..
قج تتخُؾ األفعاؿ الشاقرُة ُنقراَنيا، فَتريخ تاّمة، كذلظ إذا دّلت  األفعاؿ الشاقرة: . ت ساـُ 4

عمى الحجث، كالدمغ معًا، كذلظ إذا جاءت )كاف( بسعشى: ُخِمق، أك َكَقَع، أك حَرَل، أك 
باح، كجاءت )أَ  خػؿ في الرَّ ضحى( بسعشى الجخػؿ في ُكِجج، كجاءت )َأْصَبَح( بسعشى الجُّ

( نحػ: ـَ خػؿ في السداء، ك)بات( بسعشى )نا  الزحى، ك)أمدى( بسعشى الجُّ
 كاَف َكلٌج: أؼ ُخِمق أك ُكِلج، أك حرَل كلٌج. -
دخل عميو كقُت  أمدى أحسُج عشجنا أؼ قزى كقت السداء عشجنا، كأصبَح في بيتو أؼ -

بح في بيتو  عشَجه. باَت خالٌج عشج صجيقو أؼ ناـَ ، ك الرُّ
مغ بعس، فدمُغ )أصبح، كأضحى،  قرة أكسعُ األفعاؿ الشا بعسِ  زمغَ كنخػ أّف 

مشيا  )كاف، كمازاؿ، كمافتىء، كمابخح( أكسعُ  )ضّل، كباَت( كزمغُ  مغ  زمغ كأمدى( َأضيقُ 
( متعّمق بدمغ  ـَ جسيعًا؛ لجاللتيا عمى االستسخار، كزمغ )ليذ( ُمصَمق( إاَل إذا ُقيِّج، كزمغ )مادا

 حجث آخخ.
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 يالفعل الالـز كالستعجِّ 
مغ حيُث حاجُتو إلى السفعػؿ بو مغ عجـ حاجتو إليو نػعاف، ىسا: الفعل  الفعلُ 

، كالستعّجؼ.  الالـز
1 : يكتفي بفاعمو، كال يحتاج إلى مفعػؿ بو إلتساـ معشى ىػ الفعل الحؼ . الفعل الالـز

الػاقع؛ لعجـ كقػعو  غيخَ  القاصخ؛ القتراره عمى فاعمو، كُيدّسى الفعلَ  الجسمة، كُيدسَّى الفعلَ 
كُيسِكُغ  1.لعجـ تجاكزه فاعَمُو إلى السفعػؿ بو الُسجاِكز؛ غيخَ ُيَدسَّى الفعَل ك  ،عمى السفعػؿ بو

خ  َيغ الرَّ  2ؼيَّة لمفعل الالـز باآلتي:تحجيج الرِّ
 أ. َفُعَل: َشُخَؼ، كَعُطَع، كَكُخـَ...

 ب. ِاْنَفَعَل: ِاْنَرَخَؼ، كاْنَجَسَع، كاْنَيَدـَ، كاْنَبَيَخ، كاْنَفَتَح...
... ، كاْخَخسَّ ، كاْعَخجَّ ، كاْخَزخَّ : ِاْحَسخَّ  ج. ِاْفَعلَّ

، ك  ، كاْعَخاجَّ ، كاْشَقارَّ : ِاْحَسارَّ ...د. ِاْفَعاؿَّ ، كاْخَخاسَّ  اْصَفارَّ
... ، كاْشَسَأزَّ ، كاْشَسَأفَّ ، كاْقَذَعخَّ : ِاْحَسَخرَّ  ق. ِاْفَعَملَّ

 ك. ِاْفَعْشَمَل: ِاْحَخْنَجَع، كاْفَخْنَقَع...
 ز. ِاْفَعْشَمى: ِاْحَخْنَبى، كاْسَمْشَقى...

، كَترخََّؼ... ـَ َل: َتَجسََّع، كَتَقجَّ  ح. َتَفعَّ
 َزْػَضَخ، كاْعَذْػَشَب، كاْخَذْػَشَغ...ط. ِاْفَعْػَعَل: ِاخْ 

َل: ِاْكَػىََّج.  ؼ. ِاْفَػعَّ
 كمغ عالمات الفعل الالـز أف يأتي بعجه جاّر، كمجخكر نحػ: 

 جمَذ أحسُج عمى األرِض، ككقَف خالٌج عغ السذي، كانرخَؼ محسٌَّج عغ السجرسة. -
ه الزمًا نحػ: مذى: كقف، كدخل: خخج، كندؿ: ص  عج...كأف يكػف ضجُّ

ي:2 ، ىػ الحؼ ال يكتفي بفاعمو، كيحتاج إلى السفعػؿ بو إلتساـ السعشى . الفعل الستعجِّ
 إلى  الػاقع؛ لػقػعو عمى السفعػؿ بو، كُيدسَّى الفعل الُسجاكز؛ لتجاكزه الفاعلَ  ى الفعلَ كُيدسَّ 

                                                           
شخح ، كابغ ىذاـ، 332، السفرل في عمع العخبية، كالدمخذخؼ، 1/170 لشحػ،األصػؿ في ا، كابغ الدخاج، 3/183، السقتزب يشطخ: السبخد، 1

 .87، شحا العخؼ، كالحسالكؼ، 43 -1/31، جامع الجركس العخبية، كالغالييشي، 355،شحكر الحىب
 .200، دركس الترخيف، كعبجالحسيج، 1/43، ، جامع الجركس العخبيةيشطخ: الغالييشي 2
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ؼ، فيّما أنػاع اأَ ماًء، كيأكُل الجائُع َشعامًا. ك شخَب العصذاُف  1السفعػؿ بو نحػ:  يلفعل الستعجِّ
 بحٌث َنْحػؼٌّ ال أتشاكلو ىشا.

3 :  2يجػز تحػيل الفعل الثالثي الالـز إلى فعل متعجٍّ بػ:. تحؾيل الفعل الالـز إلى متعجٍّ
 أ. زيادة ىسدة الّتعجية في أّكلو، كجعمو عمى كزف )َأْفَعَل( نحػ: 

 َع... نحػ:كَعُطَع: أَْعطَ  كَقَف: َأْكَقَف،َخَخَج: َأْخَخَج، كَدَخَل: َأْدَخَل، ك  -
- .  خخَج أحسُج مغ السدجج. فالفعُل )َخَخَج( الـز
.فالفعل أْخَخَج محسٌَّج َأحسَج مَغ السدِجِج.  -  )أخَخَج( متعجٍّ

َل( نحػ:  ب. تزعيف عيشو، كجعمو عمى كزف )َفعَّ
َل، ككَقَف: َكقََّف، ككَحَب: َكحََّب، كَصَجؽَ  - َؽ...نحػ:خَخَج: َخخََّج، كدَخَل: َدخَّ  : َصجَّ
.فػمغ الِبئِخ.  َخَخَج الساءُ  -  )خخَج( فعل الـز
.فػَخخََّج أحسُج الساَء مغ البئِخ.  -  )َخخََّج( فعٌل متعجٍّ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
، كابغ 332، السفرل في عمع العخبية، كالدمخذخؼ، 2/282، 1/177، األصػؿ في الشحػ، كابغ الدخاج، 3/183، السقتزب السبخد، ُيشطخ: 1

ّباف، كالغالييشي، 1/533، شخح ابغ عقيل، كابغ عقيل، 47، الكاؼية كالذاؼيةالحاجب،  ، 1/41، جامع الجركس العخبية، كابغ الرباف، حاشية الرَّ
 . 20، سمع المدافكعصية، 

، كالحسالكؼ، 201، دركس الترخيف، كعبجالحسيج، 1/45 جامع الجركس العخبيّة،، كالغالييشي، 332الدمخذخؼ، السفرل في عمع العخبية،  يشطخ: 2
 .20، سمع المداف، كعصية، 88شحا العخؼ، 
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 الفعل السعمـؾ كالفعل السجيؾؿ
 1كىػ األصل نحػ: ،ىػ الحؼ يكػُف فاعُمو معخكفًا، معمػماً  :السعمؾـُ  . الفعلُ 1
ّيارُة، فاألفعاؿ )ذىب، كَيذخب، ذىَب أحسُج، كيَ  - ـُ الدَّ ْذَخب خالٌج، كسألْت فاشسُة، كَتَتقجَّ

ـ( معمػمة؛ ألّف فاعلَ كسأل ، كمعخكؼ لجػ الس ْت، كتتقجَّ كمِّع، كالسخاَشب، تكلٍّ مشيا معمـػ
ْخب ىػ  خاِلٌج... الفاعل فالحؼ قاـ بالحىاب ىػ الفاعل أحسج، كالحؼ قاـ بفعل الذُّ

 ؿ: . الفعل السجيؾ2
 2ىػ الحؼ ال ُيعَخُؼ الفاعل الحؼ قاـ بو، كىػ َفْخٌع نحػ: . تعخيفو:1. 2
- .  ُحِرَج القسُح: الفاعل الحؼ حرج القسح غيخ معمـػ
ـُ: الفاعل الحؼ أكل الصَّعاـ غيخ معخكؼ.  -  ُيؤَكُل الصَّعا

، كالستمقِّي، أك مغ عكُيبَشى الفعل السعمـػ فاعُمو إلى فعل مجيػؿ ال ُيعَخؼ فاعُمو مغ الستكمِّ    
دة، ال نتشاكليا ُىشا؛ ألنّ  ة،أحجىسا حؿيق َبحٌث َنْحػّؼ،  ايأك مجازًا؛ ألسباب بالغّية متعجِّ

 بالغّي.
 . طخيقة بشاء الفعل لمسجيؾؿ:2. 2

البشاء لمسجيػؿ يكػف لألفعاؿ التاّمة، السترّخفة، كلمفعميغ الساضي، كالسزارع. 
، ؛ ألّنيا غيُخ ُمتَرخِّفة، فال تقبُل التَّغييخ في ُبشيتيا سجيػؿال ُتْبَشى لم فاألفعاؿ الجامجة

؛ ألّنو إنذاٌء ْبَشى لمسجيػؿيُ األمخ ال  كفعلُ   ؛ ألّنُو ال فاعل ليا،ال ُتْبَشى لمسجيػؿ كالشاقرة
الفعل  . كبشاءُ ِلحجث أْؼ ُيصَمب بو إيقاُع الَحجث ال اإلخباُر عْغ حَجٍث كَقَع، أك َيقُع، أك َسيقع

خؼيا  في ُبشية الفعل. ةلسعمـػ لمسجيػؿ يقتزي بعس التغييخات الرَّ
ة العاّمة أّف الفعل الساضي ُيْبَشى لمسجيػؿ جالقاع 3. بشاء الفعل الساضي لمسجيؾؿ:1. 2. 2

 بزعِّ حخفو األّكؿ، ككدخ حخفو قبل األخيخ نحػ:
َع، كَناَص  - ـَ، كَقصََّع: ُقصِّ : ُأْقِج ـَ  ... كلكغ في اْسَتعَسَل: ُاْسُتْعِسلَ ك ، َخ: ُنػِصخَ َشِخَب: ُشِخَب، كَأْقَج

                                                           
 .182، كعشتخ، ترخيف األفعاؿ، 91، الرخؼ الكافي، كعبجالغشي، 1/47، جامع الجركس العخبيةيشطخ: الغالييشي،  1
الكاؼية ، كابغ الحاجب، 334، السفرل في عمع العخبية، كالدمخذخؼ، 1/76، األصػؿ في الشحػ، كابغ الدخاج، 4/50، السقتزبيشطخ: السبخد،  2

شحا ؼ، ، كالحسالك 1/47، جامع الجركس العخبية، كالغالييشي، 1/499، شخح ابغ عقيل، كابغ عقيل، متغ ألؽية ابغ مالظ، كابغ مالظ، 46، كالذاؼية
 .83، الُعخؼ

جامع ، كالغالييشي، 507 -1/499، شخح ابغ عقيل، كابغ عقيل، 326 -325، السعجع السفرل، كاألسسخ، 1/244، السقتزبيشطخ: السبخد،  3
خؼ الكافي، 100 -97، بػية اآلماؿ، كالمبمي، 50 -1/47، الجركس العخبية  .93 -91، كعبجالغشي، الرَّ
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 األمخ تفريالت، ىي:
أ. ُيبَشى الفعل الثالثي، السجّخد، السعتل، األجػؼ لمسجيػؿ بكدخ أّكلو، كقمب األلف ياء 

 نحػ:
: ِصْيَع، كَباَع: ِبْيَع، ك  - ـَ : ِنْيَع، كَصا ـَ  .َساَر: ِسْيَخ، كَشاَر: ِشْيَخ..َقاَؿ: ِقْيَل، كَنا

، األجػؼ، اليائّي، التبذ الفعل الثالثي، السجّخد، السعّتلّ رل ضسيخ رفع بتَّ اكإذا 
، كُضعَّ في  السعمػـُ بالسجيػؿ نحػ: ِبْعُت: ُبْعُت، كِسْخُت: ُسْخُت...ُكِدخ أّكُلو في السعمـػ

 1السجيػؿ نحػ:
، كُسْخُت: مجيػؿ، كِبْعُت: معمػـ، كُبْعُت: مجيػؿ... -  ِسْخُت: معمـػ

 د، السزعَّف لمسجيػؿ بزّع أّكلو فقط نحػ:ُيبَشى الفعل الثالثي، السجخّ  ب.
- ... : ُىدَّ ، كَىدَّ : ُفخَّ ، كَفخَّ : ُكخَّ ، كَكخَّ : ُسخَّ ، كَسخَّ : ُشجَّ  َشجَّ

الشاقز، كالمؽيف السفخكؽ، كالسقخكف لمسجيػؿ  ، السجّخد، السعتلّ الثالثيُّ  ج. كُيبشى الفعلُ 
 كقمب آخخه )حخفو الثالث السعتل( إلى ياء نحػ: بزع أّكلو، ككدخ ثانيو،

 َسَقى: ُسِقَي، كَمَذى: ُمِذَي، ككَقى: ُكِقَي، ككَفى: ُكِفَي، كَكَػػ: ُكِػَؼ، كَنَػػ: ُنِػَؼ... -
أّكلو، كقمب حخفو الثاني )األلف( كاكًا، ككدخ  ل الخباعي )فاَعَل( لمسجيػؿ بزعِّ د. كُيْبَشى الفع

 ما قبل آخخه نحػ:
 اَتب: ُكػِتَب، كَناَصَخ: ُنػِصَخ، كَحاَرب: ُحػِرَب، كفاَتَح: ُفػِتَح...كَ  -

ق. كُيبشى الفعل الخساسي )ِاْفَتَعَل، كاْنَفَعَل( السعتّل، األجػؼ لمسجيػؿ بكدخ أكلو )ىسدة 
 ف( ياء، ككدخ ما قبميا نحػ:لالػصل( كقمب حخؼ العّمة )األ

 ِتْيَع، كاْنيار: ِاْنِيْيَخ، كاْنَقاَد: ِاْنِقْيَج...ِاْصَصاَد: ِاْصِصْيَج، كاْبَتاَع: ِابْ  -
ه لمسجيػؿ بزّع حخؼيو األّكؿ، آخخُ  )ِاْفَتَعَل، كاْنَفَعَل( السزعَّفُ  الخساسيُّ  ك. كُيبَشى الفعلُ 

 كالثالث نحػ:
- ... : ُاْنُزخَّ ، كاْنَزخَّ : ُاْنُيدَّ ، كاْنَيدَّ : ُاْجُتخَّ ، كاْجَتخَّ : اُْىُتدَّ  ِاْىَتدَّ
 َل( السعتل، األجػؼ لمسجيػؿ بزّع أّكلو، كقمب األلف كاكًا، . كُيبَشى الفعل الخساسي )َتَفاعَ ز

 كضّع ما قبميا، ككدخ ما قبل آخخه نحػ:

                                                           
 .50 -1/49، لجركس العخبيّةجامع ايشطخ: الغالييشي،  1
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: ُتقُ َتَرا - ـَ ، كَتَقاَد ـَ ـَ...َدـ: ُتُرػِد ـَ، كَتَفاَىَع: ُتُفػِىَع، كَتَشاَدـ: ُتُشػِد  ػِد
ْفَعَل( السعتل، األجػؼ لمسجيػؿ بزّع حخؼيو األّكؿ، كالثالث، )ِاْستَ  جاسيُّ الدُّ  ح. كُيبشى الفعلُ 

 ، ككدخ ما قبميا نحػ:ساكشة كقمب حخؼ العّمة )األلف( ياء
 ِاْسَتفاَد: ُاْسُتِفْيَج، كاْسَتعاَد: ُاْسُتِعيَج، كاْسَتَساؿ: ُاْسُتِسيل... -

الّثاني، ككدخ ما قبل آخخه ؿ، ك ط. كُيبَشى الدجاسّي )ِاْسَتْفَعَل( لمسجيػؿ بزّع حخؼيو األكَّ 
 نحػ:

- ... : ُاْسُتِسخَّ ، كاْسَتَسخَّ : ُاْسُتِقخَّ ، كاْسَتَقخَّ : ُاْسُتِفدَّ ، كاْسَتَفدَّ : ُاْسُتِسجَّ  ِاْسَتَسجَّ
قتزي بحدب القاعجة العاّمة تغييَخيِغ الفعل الساضي في بشائو لمسجيػؿ ي كُيالَحع أفّ 

آخخه. كإذا كاف ثالثيًا، مجّخدًا أجػؼ، اقتزى  صخفيَّيغ، ىسا تغييخ حخكتي أّكلو، كقبل
دًا مزّعفًا، تغييخيغ، ىسا تغييخ حخكة أّكلو، كقمب حخؼ العّمة ياء، كإذا كاف ثالثّيًا، مجخَّ 

، ىػ تغييخ حخكة أّكلو، كفي الّخباعي )فاَعَل( يقتزي ثالثة تغييخات اً اقتزى تغييخًا كاحج
و كاكًا، ككدخ ما قبل آخخه، كفي )َتَفاَعَل( الخساسي، صخؼّية، ىي تغييخ حخكة أّكلو، كقمب ألف

األجػؼ يحتاج إلى أربعة تغييخات صخؼّية، ىي ضعُّ أّكلو، كثانيو، كقمب حخؼ الِعّمة )األلف 
حُجث أربعة تغييخات كاكًا( ككدخ ما قبل آخخه، ككحلظ في الدجاسّي )ِاْسَتْفَعَل( األجػؼ تَ 

يو األّكؿ، كالثالث، كقمب حخؼ الِعّمة )األلف( ياء شية الفعل، ىي ضّع حخؼصخؼّية في ب
 ساكشة، ككدخ ما قبميا. 

القاعجة العاّمة في بشائو لمسجيػؿ ضعُّ حخفو  بشاء الفعل السزارع لمسجيؾؿ:. 2. 2. 2
  1األّكؿ، كفتح حخفو قبل اآلخخ نحػ:

: يُ شاِصُخ: ُيشاَصُخ، كَيحْ كيُ َيْكُتُب: ُيكَتُب، كُيَختُِّل: ُيَختَُّل،  - ، كَيْدَتعِسُل: ُيْدَتْعَسُل...حْ َسخُّ  َسخُّ
 التفريالت: كفي بشائو بعُس 

د .أ لمسجيػؿ،  اف، األجػفف، السعتاّل ، كالفعل الدجاسي )ِاْسَتْفَعَل(ُيْبَشى الفعل الثالثّي، السجخَّ
 ، كفتح ما قبميا نحػ:اً ، كقمب حخؼ العّمة )الػاك، أك الياء( ألفسابزّع أّكلي

ـُ، كَيِبيُع: ُيَباُع، كَيِصْيُخ: ُيَصاُر، كَيدْ  َيُقػُؿ: - : ُيَرا َتِفيج: ُيْدَتَفاُد، كَيْدَتِشيُخ: ُيَقاُؿ، كَيُرػـُ
 ُيْدَتَشاُر، كَيْدَتِقْيُج: ُيْدَتَقاُد...

                                                           
ترخيف ، كعشتخ، 46، دقائق الّترخيف، كالسؤدب، 159، شخح شحكر الحىب، كابغ ىذاـ، 507 -1/499، شخح ابغ عقيليشطخ: ابغ عقيل،  1

 .185، األفعاؿ
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ب. كُيْبَشى الفعل السزارع السعتّل اآلخخ لمسجيػؿ بزّع أّكلو، كفتح ما قبل آخخه، كقمب 
 ًا نحػ:حخؼ العّمة في آخخه ألف

َيشُسػ: ُيْشَسى، كَيْدِقي: ُيْدَقى، كَيْشُجػ: ُيْشَجى، كَيْكِػؼ: ُيْكَػػ، كَيْشِػؼ: ُيْشَػػ، كَيْيتِجؼ:  -
ْدَتْعِجؼ: ُيْدَتْعَجػ، كَيْدَتْدِقي: ُيْدَتْدَقى، َزى، كَيْشَجِمي: ُيْشَجَمى، كيَ ُيْيَتَجػ، كَيْشَقِزي: ُيْشقَ 

 كَيْدَتْفِتي: ُيْدَتْفَتى...
د، المؽيف، السفخكؽ الػاكّؼ لمسجيػؿ بزّع أّكلو، ك  .ج ُيبَشى الفعل السزارع الثالثي، السجخَّ

 كإعادة الػاك السححكفة، كفتح ما قبل آخخه، كقمب الياء في آخخه ألفًا نحػ:
 ...، كَيِعي: ُيػَعى، كَيِذي: ُيػَشىَيِقي: ُيػَقى، كَيِفي: ُيػَفى، كَيِمي: ُيػَلى -
 السزارع الخساسي )ِاْفَتَعَل، كاْنَفَعَل( السعتل، األجػؼ بزّع أّكلو فقط نحػ:ُيبشى الفعل . ك د
 َيْجتاُح: ُيْجَتاُح، كَيْعتاُد: ُيْعتاُد، كَيْشَحاُز: ُيْشحاُز، كَيْشَياُر: ُيْشَياُر... -

السعمـػ حيغ تحػيمو لمسجيػؿ يحتاج في األصل إلى  كنالحع أّف الفعل السزارع
في ُبشيتو، ىسا ضّع أّكلو، كفتح ما قبل آخخه، كقج ُيكَتَفى بتغييخ صخفّي تغييخيغ صخِفيَّيغ 

كاحج، ىػ َضعُّ أّكلو فقط كسا ىػ في الخساسّي )ِاْفَتَعَل، كاْنَفَعَل( األجػفيغ، كقج يحتاج إلى 
ثالثة تغييخات صخؼّية، ىي ضعُّ أّكلو، كقمب حخؼ الِعّمة ألفًا، كفتح ما قبميا، كذلظ في 

 لثالثي، السجّخد، األجػؼ.السزارع ا
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لحاؽ  اإل
السجّخد عمى صيغة الفعل الخباعي السجّخد؛ ليريخ رباعّيًا  ثيَجْعُل الفعِل الثال 1. تعخيفو:1

دًا بديادة حخؼ في بشيتو الرخؼية. كيتػّلج عغ ىحه اإللحاؽ أكزاٌف صخؼّية ججيجة لمفعل  مجخَّ
 ، كتختيبيا.د )َفْعَمَل( في عجد حخكاتو، كسكشاتوالخباعي السجّخد ُتمَحق بالخباعي السجخَّ 

ق بالخباعّي:2  2. طخيقة اإللحاؽ، كأكزاف الفعل السمح 
د )َفْعَمَل( بديادة حخؼ كاحج في كسصو،  د بالخباعي السجخَّ ُيمَحق الفعل الثالثّي، السجخَّ

 أك في آخخه كاآلتي:
 ثي السجّخد نحػ:: نحرل عميو بتكخيخ الحخؼ الثالث مغ الثالف ْعم ل  أ. 
 ِسَج: َحْسَجَد: َفْعَمَل...كَنَطَخ: َنْطَخَر: َفْعَمَل، كحَ َجَمَب: َجْمَبَب: َفْعَمَل،  -

 : نحرل عميو بديادة نػف ساكشة بعج الحخؼ األكؿ لمثالثي السجخد نحػ:ب. ف ْشع ل  
 : َفْشَعَل...َجَمَب: َجْشَمَب: َفْشَعَل، كَنَطَخ: َنْشَطَخ: َفْشَعَل، كَحِسج: َحْشَسجَ  -
:ج ل   بديادة كاك ساكشة بعج الحخؼ األكؿ لمثالثي السجخد نحػ: ونحرل عمي . ف ْؾع 
 َجَمَب: َجْػَلَب: َفْػَعَل، كَنَطَخ: َنْػَضَخ: َفْػَعَل، كَحِسَج: َحْػَمَج: َفْػَعَل... -

: ؿ   :بديادة كاك ساكشة بعج الحخؼ الثاني لمثالثي السجخد نحػ ونحرل عمي د. ف ْعؾ 
 َجَمَب: َجْمَػَب: َفْعَػَؿ، كَنَطَخ: َنْطَػَر: َفْعَػَؿ، كَحِسَج: َحْسَػَد: َفْعَػَؿ... -

ْيع ل    بديادة ياء ساكشة بعج الحخؼ األكؿ لمثالثي السجخد نحػ: و: نحرل عميق. ف 
 .َجَمَب: َجْيَمَب: َؼْيَعَل، كَنَطَخ: َنْيَطَخ: َؼْيَعَل، كَحِسَج: َحْيَسَج: َؼْيَعَل.. -

ل    بديادة ياء ساكشة بعج الحخؼ الثاني لمثالثي السجخد نحػ: و: نحرل عميك. ف ْعي 
 ْعَيَل، كَنَطَخ: َفْعَيَل: َنْطَيَخ، كَحِسَج: َحْسَيَج: َفْعَيَل...َجَمَب: َجْمَيَب: فَ  -

 بديادة ألف في آخخ الثالثي السجخد نحػ: ونحرل عمي ز. ف ْعم ى:
 ، كَحِسَج: َحْسَجػ: َفْعَمى...كَنَطخ: َنْطَخػ: َفْعَمى ،َمىَجَمَب: َجْمَبى: َفعْ  -

أربعة أحخؼ أصمية،  مغفالفعل الخباعي السجخد )َفْعَمَل( مثل )َدْحَخَج، كَعْدَكَخ...( يتألف    
، ككحلظ السمحق بو نحػ )َجْمَبَب، فساكغ، كالثالث، كالخابع متحخِّكااألكؿ متحّخؾ، كالثاني 

                                                           
 .54، كعشتخ، ترخيف األفعاؿ، 72، شحا العخؼ، كالحسالكؼ، 1/228، جامع الجركس العخبيةيشطخ: الغالييشي،  1
، كالغالييشي، جامع الجركس 62 الكاؼية كالذاؼية،، كابغ الحاجب، 3/113، األصػؿ في الشحػ، كابغ الدخاج، 2/105، السقتزبيشطخ: السبخد،  2

 .، شحا العخؼ، كالحسالكؼ 315-314، السعجع السفرل، كاألسسخ، 72، ك1/228العخبية، 
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كَسْػَرَع...( يتأّلف مغ أربعة أحخؼ أصمّية، األّكؿ متحّخؾ، كالّثاني ساكغ،  كَنْطَػَر، كَحْيَسَج،
 كالّثالث، كالخَّابع متحخِّكاف.

، ، كالػاكُ ، كاأللفُ الحخؼ األخيخ لمفعل الثالثي السجخد، كالشػفُ  ىي: تكخارُ  اإللحاؽِ  كأحخؼُ    
 .كالياءُ 

باعي    اإللحاؽ،  حّتى ال َيزيع كزفُ  كال اإلعالؿُ  ،ال يجػز ؼيو اإلدغاـُ  الُسمَحق كالفعل الخُّ
َف( في السمَحق )َىْيَػَف(... يجػز فال 1فتحىب الفائجة مشو. ( في )َجْمَبَب( كال )َىػَّ  )َجَمبَّ

الستكّمع  ةُيدتفاد مغ اإللحاؽ تػليُج أفعاؿ ججيجة غيخ مػجػدة في المغة؛ إلعان 2و:فائجتُ . 3
السجّخد، كال الخباعّي السجّخد )َفْعَمَل(. فالفعل  الثالثيّ  الفعلُ  اعمى تأدية معاٍف ججيجة، ال يؤّديي

عمى معشى ارتجاء  )َجْمَبَب( يجؿُّ  قُ ب بيشسا السمحَ مْ عمى معشى الجَ  الثالثي )َجَمب( يجؿّ 
عمى معشى  َمب( كالفعل الثالثي )َنَطخ( يجؿُّ الِجْمباب، كىحا معشى ججيج ال يؤّديو الفعل )جَ 

)َنْطَػَر( يجّؿ عمى معشى الشطخ، كالسبالغة ؼيو، كىحا معشى غيخ  السمحقُ  علُ طخ بيشسا الفالشَّ 
مػجػد في الفعل الثالثي )َنَطخ( كالفعل الثالثي )َحِسج( يجّؿ عمى معشى الحسج بيشسا يجّؿ 

السمَحق  َمَج( عمى معشى الحسج، كالتكثيخ، كالسبالغة ؼيو. كبيحا يؤّدؼ الفعلُ الفعل السمَحق )َحػْ 
ججيجًا ليذ في الفعل الّثالثي الحؼ ُأِخح مشو، أك ُيؤّدؼ معشى الفعل الثالثي الحؼ ُأِخح معشى 

 الُقػَّة، كالكثخة في ىحا السعشى نحػ:مشو، كُيزيف عميو معاني السبالغة، ك 
 ُه فييا عادّؼ.َنَطخ أحسُج في السخآِة: َنطخُ  -
ر الشََّطخ. َنْطَخَر، أك َنْػَضَخ، أك َنْيَطَخ أحسُج في السخآة:  -  نطخ فييا، كبالَغ، كأكثَخ، ككخَّ
ابقة( الُسمَحق )أكزاف السمَحق الدَّ  باعيّ يجػز إلحاؽ الخُّ  3. اإللحاؽ بالخباعي السديج:4

بالخباعي السديج بحخؼ كاحج )َتَفْعَمَل( كذلظ بديادة تاء مفتػحة في أّكلو، ؼيريخ: َفْعَمَل: 
َج: َتَحْػَمَج، َتَفْشَعل: َجْشَمَب: َتَجْشَمَب، كَفْػَعَل: َتَفْػَعَل: َحْػمَ  ْشَعَل:فَ ك  َفْعَمَل: َجْمَبَب: َتَجْمَبَب،تَ 

َيَح: َتَفْتَيَح، ْعَػَؿ: َنْطَػَر: َتَشْطَػَر، كَؼْيَعَل: َتَؽْيَعَل: َسْيَخَع: َتَدْيَخَع، كَفْعَيَل: َتَفْعَيَل: َفتْ فَ كَفْعَػؿ: تَ 
 َمى...ْعَمى: َدْخَمى: َتَجخْ كَفْعَمى: َتفَ 

                                                           
 .1/229، جامع الجركس العخبيةيشطخ: الغالييشي،  1
 .54، ترخيف األفعاؿطخ: عشتخ، يش 2
الرخؼ ، كياقػت، 315 -314، السعجع السفّرل،  كاألسسخ، 56، ليذ في كالـ العخب، كابغ خالػيو، 62، الكاؼية كالذاؼيةيشطخ: ابغ الحاجب،  3

 . 113 -112، ترخيف األفعاؿ، كعشتخ، 86 -85، دركس الترخيف، كعبجالحسيج، 85 -84، التعميسي
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 و بالخباعي السديج بحخفيغ، ؼيريخ عمى أحج األكزاف اآلتية:كيجػز إلحاقُ 
 ج بديادة ىسدة كصل مكدػرة في أّكلو، كنػف ساكشة بعج حخفو الثاني نحػ:: َيتػلَّ أ. اِّْفع ْشم ى

 ى، كَسْمَقى: ِاْسَمْشَقى..َجْمَبى: ِاْجَمْشبَ  -
 ، كتاء ساكشة بعج حخفو األّكؿ نحػ:بديادة ىسدة مكدػرة في أّكلو ب. اِّْفت ْعم ى:

 َحْسَجػ: ِاْحَتْسَجػ...َجْمَبَب: ِاْجَتْمَبى، ك  -
:  بديادة ىسدة كصل مكدػرة في أكلو، كنػف ساكشة بعج حخفو الّثاني نحػ: ج. اِّْفع ْشم ل 

 َحْخَجَع: ِاْحَخْنَجَع، كَفْخَقَع: ِاْفَخْنَقَع، كَجْمَبَب: ِاْجَمْشَبَب... -
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 يادة في األفعاؿمعاني الدِّ 
كىحه  .ديادة ُتغيِّخ ُبشيتو الّرخؼّيةُيداُد حخؼ أك أكثخ في ُبشية الفعل الّرخؼّية، كىحه ال

ُتفيجه ىحه الديادة. كحاكؿ الّرخفّيػف أف َيحِرخكا ىحه السعاني تكػف لسعشى ججيج  الديادةُ 
يغة الفعمّية الججيجة كال يعشي أّف ىحه الرِّ الججيجة التي تأتي بالديادة. كىحا اجتياٌد مشيع، 

 1فيحه السعاني سساعّية ال ِؾياسّية. ،ؼ معانَي صخؼّية غيخ التي ذكخكىانتيجة الدِّيادة ال ُتؤدّ 
كىي َفْيسّية تعتسج بجرجة كبيخة عمى الَفْيِع، كالِسخاف، كالتِّكخار، كالُسجاَرسة ال عمى الحفع، 

 ، كُتصبَّق عمى كّل شيء.كاألمثمة الجاىدة التي ُتحَفع
دة ُتؤّدؼ  2عمى الحجث، كالدَّمغ معًا. ةلداللة خاّصة بيا تتعمَّق بالّجال فاألفعاؿ السجخَّ

ْحِخُج( الحؼ يجّؿ اب في الدمغ الساضي، كالفعل )ُيجَ )َذَىب( الحؼ يجّؿ عمى حجث الّحى فالفعل
ْشَخْب( الحؼ يجّؿ عمى حجث عمى حجث الجَّحخجة في الدمغ الحاضخ أك السدتقبل، كالفعل )اِ 

 الجمػس في الدمغ السدتقبل.
 . معاني الديادة في الثالثي السديج بحخؼ كاحج:1
1 .1 :) ل  يغة الّرخؼية ىػ اليسدة في أّكلو، كىحه الحخؼ السديج في ىحه الرِّ . معاني )أ ْفع 

 الديادة؛ لػتأدية أحج السعاني اآلتية:
ـ مغ فعل ال يحتاج إلى مفعػؿ بو إلى فعل متعجٍّ يحتاج أؼ تحػيل الفعل الالز  عجية:أ. التَّ 

 زيادة اليسدة نحػ:ؼيريخ فاعُمو مفعػاًل بو بدبب  إلى مفعػؿ بو،
يَّ  - ( مفعػاًل بو في : صار الفاعُل )أحسجُ َخَج محّسٌج أحَسَج مغ الدّيارة: َأخْ ارةِ َخخَج أحسُج مغ الدَّ

 لقاعة: َأْدَخَل أحسُج خالجًا إلى القاعة.و: َدَخَل خالٌج إلى اكمثمُ  ،الجسمة الثانية
يخكرة، كالتَّحؾيل  : تحػيل الفاعل مغ حالتو إلى الحالة السػجػدة في فعمو نحػ:ب. الرَّ

ثُمو: َأْشَفَمْت فاِشسُة: أؼ صارت كمِ  ،أْؼ صار صاحب لبٍغ، كلع يكغ كحلظ :َأْلَبَغ َأْسعجُ  -
 أشفاؿ، كلع تكغ كحلظ. صاحبةَ 

ْمب، كا  أؼ معشى الفعل عغ السفعػؿ بو نحػ: إلزالة:ج. الدَّ

                                                           
 .42، التّصبيق الّرخفيي، يشطخ: الخاجح 1
، 160 -159، كالسؤدب، دقائق الترخيف، 362، السفرل في عمع العخبية، كالدمخذخؼ، 3/117يشطخ: ابغ الدخاج، األصػؿ في الشحػ،  2

 . 103 -101، ترخيف األفعاؿ، كعشتخ، 78 -77، كالحسالكؼ، شحا العخؼ، 33 -30ؼ، التصبيق الرخؼكالخاجحي، 
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زْلُت عشو و: أَْعَجْسُت الِكتاَب بسعشى أَ ْلُت عشيا ُقُذػَرىا، كمثمُ زَ خُتقالَة بسعشى أَ ْخُت البُ ْقذَ أَ  -
 و.ُعْجسَتو أؼ ُغسػَض 

 نحػ: الّجخؾؿ في مكاف أك زمافد. 
 في كقت السداء. شى دخلَ بسع ى محّسجٌ دَ بسعشى دخل في كقت الّرباح، كأمْ  أْصبَح أحسجُ  -
ٌج بسعشى دخل في مجيشة ِكمَِّذ. أ ْحم ب  أحسجُ  -  بسعشى دخل مجيشة حمب، كَأْكَمَذ محسَّ

أؼ آَف األكاُف لػقػع الفعِل عمى الفاعل؛ ألّنو مفعػؿ بو مغ حيُث السعشى  :ق. االستحقاؽ
 نحػ:

ْرعُ  -  قَخُة بسعشى حاَف كقُت َحْمِبيا.بسعشى حاَف كقُت َحراده، كَأْحَمَبِت الب َأْحَرَج الدَّ
) ل( نحػ: ك. ُمظاكعة كزف )ف عَّل   أؼ إشاعُة فاعل صيغة )َفعَّ

َب الصَّبيُب السخأَة، فأْنَجَبْت بسعشى شمب أحسَج فأفَصخ بسعشى أشاعشي فَأفْ  َفصَّْختُ  - صَخ، كَنجَّ
 مشيا اإلْنجاَب، فأشاعتو، فأْنجَبْت.

) ل  الكتاَب بسعشى استعطسُتو، كأْجَسْمُت الفتاَة بسعشى  ْستُ نحػ: أَْعطَ  ز. معشى )اْست ْفع 
 اْسَتْجَسْمُتيا.

 نحػ: ح. مرادفة السفعؾؿ بو عمى صفة فعمو
صفة  ىبسعشى صادفُتو، فػججتو محسػدًا، كأَْعَجْلُت ُعَسَخ بسعشى صادفُتو عم َأْحَسْجُت خالجاً  -

 العجؿ مػجػدًة ؼيو.
 كضًا لمسعشى الحؼ في فعمو نحػ:: أؼ جعل السفعػؿ بو معخ الع ْخضط. 
 و لمبيع.ىغ، كَأْبَيَع أحسُج مشدَلو بسعشى عخَض بسعشى عَخضو لمخَّ  َأْرىَغ أحسُج ِحراَنو -

) ل  نحػ: َأْفَمَح أحسُج األرَض بسعشى َفَمَحيا، كَأْشَػػ سامٌخ المَّحَع بسعشى  ي. معشى الثالثي )ف ع 
 َشَػاُه.

ْعلُ   ـ بيحا الفعل نحػ:الؿيا ى: أؼ حسمُتو عمي. الج 
 َيقػـُ بحفخه. وبسعشى جعمتُ  َأْحَفْخُت أحسَج الِبئخَ  -
ل( ىػ تزعيف عيشو، كتؤدِّ  الحخؼ الدائج في 1. معاني )ف عَّل(:2. 1  ىحه الدِّيادة  ؼ)َفعَّ

                                                           
، كالسؤدب، 63، كابغ الحاجب، الكاؼية كالذاؼية، 362ية، السفرل في عمع العخب، كالدمخذخؼ، 3/116، األصػؿ في الشحػج، يشطخ: ابغ الدخا 1

ترخيف ، كعشتخ، 79، شحا العخؼ ، كالحسالكؼ،317 -316، السعجع السفرل، كاألسسخ، 63، التصبيق الرخفي، كالخاجحي، 165، دقائق الترخيف
 . 105 -104، األفعاؿ
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خؼيَّ   ة اآلتية:السعاني الرَّ
صح:  نحػ: خَخَج أحسُج مغ السشدؿ: َأخخجُت أحسَج مغ السشدؿ، كندؿَ  أ. الّتعجية عميٌّ مغ الدَّ

ْصِح. ْلُت عمّيًا مغ الدَّ  ندَّ
مب زالُة كالدَّ خُت الُبختقالَة بسعشى أَ  ب. اإل زْلُت عشيا ُقذػَرىا، كَنطَّْفُت البيَت بسعشى نحػ: َقذَّ

 ُت عشو أكساَخو.أزلْ 
 حؿيقة أك مبالغة نحػ: : أؼ كقػع الفعل كثيخًا مغ فاعموج. التكثيخ كالسبالغة

َؽ أحسجُ  - قيا أكثخ مغ مّخة، كنحػ: َكشَّْدُت البيَت أؼ كشَ  َمدَّ ُتو أكثخ مغ مّخة، دْ الػرقَة أؼ مدَّ
 .تكشيدًا بعج تكشيذ

ؿد. الرَّ  ائل  يخكرة كالتحؾُّ نحػ: َلبََّغ الحميُب بسعشى صار لبشًا، كتحّػؿ مغ حالة الحميِب الدَّ
َبْت يجؼ مغ البخد بسعشى صا لت إلى خذٍب إلى حالة المَّبغ الستجّسج، كَخذَّ رت خذبًا، كتحػَّ

ة البخدعمى سبي  .ل السبالغة؛ لترػيخ ِشجَّ
و إلى جية الّذخؽ، كغخََّب محسَّ  ق. التؾّجو إلى جية كمكاف ٌج نحػ: َشخَّؽ أحسُج بسعشى تػجَّ

و إلى جية الغخب، كَحمَّ  و إلى مجيشة َحَمَب.بسعشى تػجَّ  َب صالٌح بسعشى تػجَّ
 نحػ:  ك. الجخؾؿ في زماف أك مكاف

ٌج اآلَف بسعشى دخل  - باُح في ِدَمْذَق، كَحمََّب محسَّ َصبَّح أبي في ِدمْذَق أؼ دخَل عميو الرَّ
ى أحسُج بسعشى دخل في كقت السداء.  مجيشَة حمَب اآلَف، كَمدَّ

يء  : أؼ قبػؿ ؾياـ السفعػؿ بو بالفعل نحػ:ز. قبؾؿ الذَّ
 مُت محسَّجًا بسعشى َقِبْمُت َتْقجيَسو.َشفَّْعُت أحسَج بسعشى َقِبْمُت شفاعَتو، كَقجَّ  -

 أؼ التعبيخ عغ مزسػف جسمة كاممة نحػ: ح. اخترار حكاية الذيء
َكبََّخ بسعشى قاؿ: هللُا َأكبُخ، كَلبَّى بسعشى قاؿ: لبَّْيَظ المُيعَّ َلبَّْيَظ، كَىمََّل بسعشى قاؿ: ال إلَو إاّل  -

 هللُا.
1 .3:) ل  ئج في )َفاَعَل( ىػ األلف، كُتؤّدؼ ىحه الديادة السعاني الحخؼ الدا 1. معاني )ف اع 

 الّرخؼّية اآلتية:

                                                           
، كالسؤدب، 63، الكاؼية كالذاؼية، كابغ الحاجب، 363 السفرل في عمع العخبية،، كالدمخذخؼ، 3/119، األصػؿ في الشحػشطخ: ابغ الدخاج، ي 1

ل، كاألسسخ، 35، التصبيق الّرخفي، كالخاجحي، 163 -162، دقائق الترخيف ، كعشتخ، 79 -78، شحا العخؼ، كالحسالكؼ، 316، السعجع السفرَّ
 .105، فعاؿترخيف األ



دعليد.                 المعاني الصَّرفيَّة                                                باكير ُمحمَّ

161 
 

كة ـُ أكثخ مغ فاعل بالفعل نحػ:أ. السذار   : أؼ ؾيا
في الّدباؽ، كَآَكَل عميٌّ َأباُه بسعشى شاركو  ىسا اآلخخَ جُ َساَبَق أحسُج محسَّجًا بسعشى شارؾ أح -

ْخِب.في األكل، كَشاَرَب ُعَسُخ ُعثساَف بسعشى   شاَركو في الذُّ
 أؼ الؿياـ بالفعل مّخة بعج مّخة عمى سبيل التَّتابع دكف تخؾ فاصل نحػ:  ب. السؾاالة كالتَّتاُبع

ياـَ  - في َشػَّاؿ بسعشى ُصسُت ِصيامًا ُمتتاليًا دكف تخؾ فاصل بيغ األّياـ التي  كاَلْيُت الرِّ
 السشاَدمة عمى سبيل الّتتابع.تو في امًا بسعشى شاركْ ، كناَدمُت أحسَج أيَّ ُصسُتيا

(ج.  نحػ: ساَفخ أحسُج بسعشى َسَفَخ أحسُج، كفاَتَح ماِلٌظ الباَب بسعشى َفَتَح  بسعشى الثالثي )ف ع ل 
 ماِلٌظ الباَب.

2:) ْعم ل  الحخؼ الدائج ىػ التاء في أّكلو، كىي  1. معاني الّخباعّي السديج بحخؼ كاحج )ت ف 
 عل )َتَفْعَمَل( لفاعل )َفْعَمَل( نحػ:لسعشى الُسصاكعة أؼ إشاعة فا

َدْحخَج أحسُج الَحجَخ، فتجْحَخَج الحجُخ: فأحسُج فاعل )َدْحَخَج( كالحجُخ فاعل )َتجْحَخَج(  -
 .بُ الُكُتَب، فَتَبْعَثخِت الُكتُ  جحخج، كمثمو: َبْعثَخ ىاِشعٌ فالحجُخ أشاع أحسج بالتَّ 

 . معاني الديادة في الثالثي السديج بحخفيؽ:3
3 .1:) عَّل  خؼّية ىسا التاء جالحخفاف الدائ 2. معاني الديادة في )ت ف  يغة الرَّ اف في ىحه الرِّ

خؼّية اآلتية:والسفتػحة في أّكل  ، كتزعيف عيشو، كتؤّدؼ ىحه الّديادة السعاني الرَّ
ـ محسَّ  أ. السظاك عة ـَ أحسُج محسَّجًا، فتقجَّ ل( نحػ: َقجَّ ٌج، كَسمََّع ُعسُخ أؼ إشاعة فاعمو لفاعل )َفعَّ

 َع.عثساَف رسالًة فتدمَّ 
ـُ بال كاء بسعشى جَخعُتو خَّ نحػ: َتجَ  عل شيئا  بعج شيءفب. الكيا مّخة بعج مّخة، كنحػ ْعُت الجَّ

َؽ ك  ُقو متتابعاً َتَفػَّ َذ بسعشلجؼ بسعشى كاف َتفػُّ ذ  ى، كليذ مّخة كاحجة، كَتَجدَّ قاـ بفعل التجدُّ
ذ،   كَتشفََّذ.مّخة بعج مّخة، كتحدَّ

 بسعشى الفعل اّتخَح نحػ: ج. االّتخاذ
َج ِرضػاُف التُّخاَب بسعشى اتََّخَح التُّخاَب ِكسادًة. -  َتَجيَّْخُت البيَت بسعشى اتََّخْحُتو َدْيخًا، كَتَػسَّ

 نحػ:د. التكمُّف كالتَّغاُىخ بالذيء 

                                                           
 .84، دركس الترخيف، كالسؤدب، 42، التصبيق الرخفي، كالخاجحي، 360، السفرل في عمع العخبيةيشطخ: الدمخذخؼ،  1
، كالحسالكؼ، 4/338، كابغ الرباف، حاشية الّرّباف،360، السفرل في عمع العخبية، كالدمخذخؼ، 3/116، األصػؿ في الشحػيشطخ: ابغ الدخاج،  2

 ، 109، ترخيف األفعاؿ، كعشتخ، 82 -81، شحا العخؼ
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َع الخاِئُف بسعشى َتعطََّع َسعيٌج بسعشى تكمَّف العطسة، كَتطاىَخ بيا، كىػ ليذ ك - حلظ، كَتَذجَّ
 فيا، كىػ ليذ كحلظ.جاعَة، كَتَكمَّ َتطاَىخ بالذَّ 

3 .2:) ل  اع  غة ىسا التاء السفتػحة يالحخفاف الدائجاف في ىحه الرِّ  1. معاني الديادة في )ت ف 
 في أّكلو، كاأللف بيغ فائو، كعيشو، كتؤّدؼ ىحه الديادة السعاني الرخؼية اآلتية:

 : ففاعمو ُيصيع فاعل )فاَعَل( نحػ:عةأ. الُسظاك  
 ، فأشاعشي، كابتعج.يبسعشى شمبُت إليو أْف يبتعَج عشّ  َباَعْجُت خالجًا عّشي، فتباَعجَ  -
قاَرْبُت ُمحّسجًا مغ الِسجفأِة، َفَتقاَرب بسعشى شمبُت إليو أف يقتخب مشيا، فأشاَعشي، كاقتخب  -

 مشيا.
 رُف برفة ليدت ؼيو نحػ:اعل بأّنو َيتَّ يتطاَىُخ الف ؼْ أ ب. الّتغاُىخ بالذيء

 َتَساَرَض ِزياٌد بسعشى َتَطاىخ بأنَّو مخيٌس، كادَّعى السخض، كىػ ليذ مخيزًا. -
، كىػ ليذ ذِكّيًا.َتحَ  -  اَكى َسِعيٌج بسعشى َتطاَىَخ بالحَّكاء، كاّدعى أّنو َذِكيٌّ

كة  نحػ: ج. السذار 
باؽ، كَتحاَدَث الصَّالُب كالُسجرُِّس بسعشى شاَركو أحسُج مع محّسج بسعشى شاركو ف َتداَبقَ  - ي الدِّ

 في الحجيث.
3 .3:) ع ل  يغة ىسا ىسدة الػصل،  2. معاني الديادة في )اِّْنف  الحخفاف الدائجاف في ىحه الرِّ

 ففاعُل )ِاْنَفَعَل( ُيصيُع فاعل )َفَعَل( نحػ:  ،فيج ىحه الديادة معشى الُسصاكعةكالشػف في أّكلو، كتُ 
 َصَخَؼ أحسُج الُعسَّاَؿ، فاْنرخَؼ الُعسَّاُؿ بسعشى شمب إلييع االنرخاؼ، فأشاعػه، كانرخفػا. -
َيدـَ اأَلْعجاُء بسعشى شمب إلييع أْف َيشيدمػا، فأشاعػه، كاْنَيدمػا. ، فانْ اأَلْعجاءَ  َىَدـَ خالجٌ  -

تبة اإلدارّية، أككاإل االجتساعّية، أك اأُلسخّية،  شاعُة تكػف بدبب االحتخاـ، أك القانػف، أك الخُّ
اِؿ  الُقّػة، فاألعجاُء أشاعػا خالجاً أك بدبب  في االنيداـ بالقّػة، كليذ احتخامًا، كإشاعُة العسَّ
 نرخاؼ عشو بدبب ُرتبتو اإلدارّية؛ ألّنو ُمجيُخىع.ألحسج باال

3 .4:) ل  يادة في كزف )اِّْفت ع   غة ىسا ىسدة يالحخفاف الدائجاف في ىحه الرِّ  1. معاني الدِّ

                                                           
، 39 -38، التصبيق الرخفي، كالخاجحي، 361، السفرل في عمع العخبية، كالدمخذخؼ، 3/119يشطخ: ابغ الدخاج، األصػؿ في الشحػ،  1

 ، 108 ترخيف األفعاؿ،، كعشتخ، 83 -82، شحا العخؼكالحسالكؼ، 
، كابغ 363، السفرل في عمع العخبية، كالدمخذخؼ، 3/126، األصػؿ في الشحػاج، ، كابغ الدخ 104 -2/102، السقتزب يشطخ: السبخد، 2

 .318، السعجع السفرل، كاألسسخ، 37، التصبيق الرخفي، كالخاجحي، 4/343، كابغ الرباف، حاشية الّرّباف، 64 الكاؼية كالذاؼية،الحاجب، 
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 خؼّية اآلتية:كُتؤّدؼ ىحه الّديادة السعاني الّر  ،غ فائو، كعيشوالػصل في أّكلو، كالتاء بي
كة ى أحسُج مع نحػ: ِاخَتَرَع ِزياٌد مع فارٍس بسعشى شاركو في الُخرػمة، كاْلَتقَ  أ. السذار 

 زكجتو بسعشى شاركيا الِمقاء.
 بسعشى الفعل اتََّخَح نحػ: ب. االّتخاذ

ٌج الَخُخكَؼ بسعشى اتََّخَح الَخخكَؼ  - ِاشََّبَخ أحسُج المحَع بسعشى اّتخَح المحَع َشْبخًا، كِاذََّبَح ُمحسَّ
 َذبيَحًة.

فَل بسعشى جعمُتو َيسذي، كاْخَتَخْجُت الكتاَب بسعشى أخخجُتو. الّتعجيةج.   نحػ: ِاْمَتَذْيُت الصِّ
َل(أك ) )َفَعَل( و ُيصيع فاعلَ ففاعمُ  د. السظاكعة  نحػ: َفعَّ

 َؽ خاِلٌج األعجاَء، فاْفَتَخُقػا.اُؿ، كَفخَّ اَؿ، فاجتَسع الُعسَّ َجَسَع داككُد الُعسَّ  -
يًا في األصل، ق. السبالغة في التَّعجية : ُيفيج ىحا السعشى إذا كاف فعمو الثالثي السجّخد متعجِّ

 عجية الحؼ ؼيو نحػ:ؼُيقّػؼ معشى التَّ 
: كدَب أحسُج الس ،شى َكدْبُتُو َكْدبًا زائجاً بسع ِاْكَتَدْبُت الساؿَ  - فسعشى  ،اؿَ فالفعل )كدب( متعجٍّ

 َب( أقػػ مشو في )َكدَب(.دتَ االكتداب في )ِاكْ 
ُح البقخةَ عل )َحَمب( متعجٍّ ففال ،بسعشى َحَمَبيا َحْمبًا كثيخاً  ِاْحَتَمَب الفاَلُح البقخةَ  -  ،: َحَمَب الفالَّ

 ( أقػػ مشو في )َحَمب(.فسعشى الحْمب في )ِاْحَتَمبَ 
3 .5:) يغة ىسا ىسدة الػصل في  2. معاني الديادة في )اِّْفع لَّ الحخفاف الدائجاف في ىحه الرِّ

 معشى السبالغة، كالتكثيخ نحػ: ةُ كتزعيف عيشو، كتؤّدؼ ىحه الدياد أّكلو،
ِج في قجمو خَ ندبُة الع :سعشىندبُة لػف الُحسخة ؼيو كثيخة، كاْعَخجَّ الػلُج ب :الَػْرُد بسعشىِاْحَسخَّ  -

في إضيار أّف َعَخَجو كثيٌخ، كىػ ليذ كحلظ. فالجاللة عمى الُحسخة في  كثيخة، أك ىػ ُيبالغُ 
( أكثخ مغ )َعُخَج(. ( أكثخ مغ )َحُسَخ( كالّجاللة عمى ندبة العخج في )ِاْعَخجَّ  )ِاْحَسخَّ

  3. معاني الديادة في الخباعي السديج بحخفيؽ:4
(: . معا1. 4   غة ىسا ىسدةُ يالحخفاف الدائجاف في ىحه الرِّ ني الديادة في كزف )اِّْفع ْشم ل 

                                                                                                                                                    
، كابغ 364 -363، السفرل في عمع العخبية، كالدمخذخؼ، 3/126، الشحػ األصػؿ في، كابغ الدخاج، 104 -2/102، السقتزب يشطخ: السبخد، 1

، 81 -80، كالحسالكؼ، شحا العخؼ، 317، كاألسسخ، السعجع السفرل، 4/343، حاشية الّربّاف، كابغ الرباف، 64، الكاؼية كالذاؼيةالحاجب، 
 .106، ترخيف األفعاؿكعشتخ، 

 .81، شحا العخؼالكؼ، ، كالحس98، ، الرخؼ التعميسييشطخ: ياقػت 2
 .42، التصبيق الرخفييشطخ: الخاجحي،  3



el-Mâni el-Sarfiyye                                   Dr. Bekir Mehmetali 

164 
 

الداكشة، كىي ُتفيج معشى الُسصاكعة. ففاعُل )ِاْفَعْشَمَل( ُيصيع فاعل )َفْعَمَل(  الػصل، كالشػفُ 
 نحػ:

 عجاَء، فاْفَخْنَقُعػا.ِغ األيه، كَفْخَقَع صالُح الجِّ ه، فاْحَخْنَجَع أصجقاؤُ أصجقاءَ َحْخَجَع َأْحسُج  -
4 .2:) يادة في كزف )اِّْفع م لَّ يغة ىسا ىسدة الحخفاف الدائجاف في ىحه الرِّ  . معاني الدِّ

 الػصل، كَتزعيُف عيشو، كىي ُتفيج معشى:
، كَقْذَعَخ أحسُج نْ صيع فاعل )َفْعَمَل( نحػ: َشْسأَ : ففاعمو يُ أ. السظاكعة ُت الخائَف، فاْشَسأفَّ
.َشعَخه، فاْقذَ   َعخَّ

( أعمى، كأقػػ، كأكثخ مغ ندبتيا في ب. السبالغة، كالتكثيخ : ندبُة الصُّسأنيشة في)ِاْشَسَأفَّ
ػػ، قأفَّ أحسُج عمى نفدِو( أكثخ، كأ)َتَصْسَأَف( فالصُّسأنيشة التي يذعخ بيا أحسُج في قػلظ: )ِاْشسَ 

ككحلظ، ندبُة الَقْذَعخيخة في  : )َتَصْسأَف خالٌج عمى نْفِدِو(كأعمى مغ شعػر خالٍج بيا في قػلظ
( أعمى، كأكثخ، كأقػػ مشيا في الفعميغ )َقْذَعَخ، كَتَقْذَعَخ(.  الفعل )ِاْقَذَعخَّ

 . معاني الديادة في الفعل الثالثّي السديج بثالثة أحخؼ:5
5 .1:)  غة ىي ىسدةُ ياألحخؼ الدائجة في ىحه الرِّ  1. معاني االديادة في كزف )اِّْست ْفع ل 

خؼية اآلتية: ، كالتاءُ ، كالديغُ الػصلِ   في أّكلو، كتؤّدؼ ىحه الديادة السعاني الرَّ
 : أؼ شمُب الفاعل كقػع مزسػف الفعل عميو نحػ:أ. الظَّم ب

 السغفخة لشفدو. بسعشى شمبَ  وِاسَتْغَفَخ الُسْحِنُب ربَّ  -
 ِاْسَتْدقى الَعْصذاُف ماًء بسعشى شمَب أْف ُيدَقى ماًء. -
 أحسُج أباُه بسعشى شمب أف َيعُحره. ِاْسَتْعَحرَ  -

ابقة األصل إلى الحالة السػجػدة في الفعل نحػ:: أؼ االب. التحّؾؿ  نتقاؿ مغ حالتو الدَّ
 الجسُل إلى ناقة حؿيقًة أك َمجازًا. ؿِاْسَتْشَػَؽ الَجَسُل بسعشى َتحػَّ  -
يِغ يُغ بسعشى َتحػَّ ِاْسَتْحَجَخ الصِّ  - ْمِب حؿيقة أك ؿ الصِّيُغ مغ حالة الصِّ إلى حالة الحجِخ الرُّ

 مجازًا بحدب الػاقع، كَقرِج الستكمع.
لْت  -  مغ حالة األُنثى إلى حالة الحََّكخ حؿيقًة أك َمجازًا. ِاْسَتْحَكَخْت ُسعاُد بسعشى تحػَّ

                                                           
، 364، كالدمخذخؼ، السفرل في عمع العخبية، 127 -3/126، األصػؿ في الشحػ، كابغ الدخاج، 104 -2/102، السقتزب يشطخ: السبخد، 1

 .110، ترخيف األفعاؿ، كعشتخ، 84 -83، شحا العخؼكالحسالكؼ، 
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فة فُة عمى صِّ فة السػجػدة في الفعل  ج. الُسراد  أؼ إّف الفاعل صادؼ السفعػَؿ بو عمى الرِّ
 نحػ:

 و، ككججُتو عمى حالة االجتياد.ابْمُت أحسَج، فاْسَتْجَيْجُتو بسعشى صادفتُ ق -
 تَخْيُتُو.ِاْسَتْخَخْرُت السشدَؿ، فاْشَتَخْيُتُو بسعشى صادفُتو، ككججُتو رخيرُا، فاش -

(د. معشى الثُّ  ( كاْسَتْعَمى الشَّ  الثّي )ف ع ل  ْدُخ في نحػ: ِاْسَتقخَّ الساُء في قاِع الِبْئِخ بسعشى )َقخَّ
 اليػاِء بسعشى )َعاَل(.

 ق. اخترار معشى جسمة نحػ: ِاْسَتْخَجَع بسعشى: قاؿ: إّنا هلِل كإّنا إليو راجعػف.
5 .2:) لَّ ؿ، كاْفؾ ع  ، كاْفع ؾَّ ل  ، كاْفع ْؾع  ُتفيج الديادة في ىحه  1. معاني الديادة في أكزاف )اِّْفع اؿَّ

يغ معشى السبالغة، كالتَّ   كثيخ نحػ:الرِّ
رُع بسعشى زادت ندبُة الُعذبيَّة ؼيو.بسعشى كثخ سػاده جّجًا، كاْعَذػْ  ِاْسَػادَّ الميلُ  -  َشَب الدَّ
 ّيًا.دعا هسُػَد الميُل: كاف سػادُ  -
ػاد ؼيو أكثخ. -  ِاْسَػدَّ الميُل: ِندبة الدَّ
اً ِاْسَػادَّ الميُل: ندب - َػاد ؼيو كثيخٌة ِججَّ رُع، نحػ: َعذُ  ككحلظ الؿياُس  ،ُة الدَّ رُع، كاْعَذبَّ الدَّ َب الدَّ

رُع. رُع، كاْعَذْػَشَب الدَّ  كاْعَذابَّ الدَّ
خؼية لمفعل باالعتساد عمى الَسقاـ،  يغة الرَّ د معشى الرَّ فيحه السعاني ُتفَيع، كُيحجَّ

ياؽ، كَقْرج الستكمِّع.  كالدِّ
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
، شحا العخؼ، كالحسالكؼ، 319، السعجع السفرل، كاألسسخ، 103، الرخؼ التعميسي، كياقػت، 364، ل في عمع العخبيةالسفريشطخ: الدمخذخؼ،  1

 .33، الرخؼ العخبي، كالدامخائي، 110، ترخيف األفعاؿ، كعشتخ، 84 -83
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 ؼ الجامج كالسذت قّ االس
 1. االسؼ الجامج:1
 كلحلظ ُسسِّي جامجًا. ؛ىػ الحؼ لع ُيؤَخح مغ الفعل: وتعخيف . 1 .1
 ف، ىسا:ا: لالسع الجامج نػعنؾعاه . 2. 1
، فيػ َمخئّي، أك ىػ الحؼ ُيجَرؾ بحاّسة مغ الحَػاّسِ الخسذ . اسؼ جامج ذات:1. 2. 1

ؽ  ، أك َمْدسػٌع، أكَمْذسػـٌ َممسػس، أك  نحػ: ِججار، َصْػت، َحَجخ، َبْيت، ِحراف،  ُمتَحكَّ
 أْرَنب، َفَخاشة، َقْمب، َكْجو...

ر بالعقل، فيػ  اّس ىػ الحؼ ال ُيجَرؾ بالحػَ . اسؼ جامج معشى: 2. 2. 1 الخسذ بل ُيرػَّ
اس... َخامة، كإْحدَ نحػ: َشَجاَعة، كاْنِصاَلؽ، ككَ معشػّؼ، غيخ محدػس، كىػ مرجر األفعاؿ 

اًل في بحث السرجر.كسشتشا  كلو مفرَّ
اإلشارة، كالزسائخ، كأسساء االستفياـ، كاألسساء  الجامُج أسساءَ  كَيذسل االسعُ 

خط، كالطُّخكؼ؛ ألّنيا جسيعًا غيُخ مْذَتقَّة مغ األفعاؿ.  السػصػلة، كأسساء الذَّ
  2. السذت ّق:2
لحلظ ُسسِّي مذتقًا. كىػ سبعة ىػ ِصفٌة أك اسٌع ُيذَتقُّ )ُيؤَخح( مغ الفعل؛ ك . تعخيفو: 1. 2

سع السذبَّية باسع الفاعل، كاسع التفريل، كا أنػاع، ىي: اسع الفاعل، كالسفعػؿ، كالرفة
  كإذا أضفشا إليو صيغة مبالغة اسع الفاعل، صار ثسانية. ،اآللة، كاسسا السكاف كالّدماف

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
ل، كاألسسخ، 3/185، السقتزبيشطخ: السبخد،  1 ، 221، 2الشحػ كالرخؼ ، كجصل،2/3لعخبية، ، كالغالييشي، جامع الجركس ا113، السعجع السفرَّ

 .111، شحا العخؼ، كالحسالكؼ، 30 -29ككحيل، التبياف، 
 .2/3، جامع الجركس العخبيةيشطخ: الغالييشي،  2
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ر ْرج   الس 
د مغ الدَّمغ.ُكلَّ أحخؼ فعم َيتزسَّغُ   ىػ اسعٌ . تعخيُفو: 1  1و، كيجّؿ عى َحَجٍث ُمَجخَّ

فالسرجر)ِكتابة( يجّؿ عمى حجث الِكتابة في كل األزمشة، كالسرَجر )إكخاـ( يجّؿ عمى حجث 
 لوُ  مغ الدمغ، كال َيعشي أّنو ال َزَمغَ  دمجخَّ  جثاألكقات. كىحا معشى أّف الح الَكَخـ في كلّ 

بال زماٍف، أك َمكاف. كقْج ُتحَحُؼ مشو بعُس أحخِؼ ِفعمو  يدتحيُل أْف َيكػَف َحَجثٌ  ألّنوُ  ُمصَمقًا؛
فُحِحفت الياُء مغ السرجر )ِقْيتااًل( كىي  ْيتااًل،دكف تعػيس نحػ: قاَتَل: ِقتااًل، كاأَلصُل قِ 

 ، كاألصُل: ِكْعَجة،و، ؼُيعػَّض نحػ: َكَعَج: ِعجةً حَحؼ حخٌؼ مشاأللُف في الفعل )َقاَتل(. كقج يُ 
 2مغ السرجر )ِكْعجة( كُعػِّضت تاء مخبػشة في اآلخخ. فُحِحفت الػاك

 . أنؾاعو:2
ر بحدب عجد أحخؼ فعمو:1. 2  . السرج 
ر الفعل الثالثي:1. 1. 2 رج  ّخغع مغ أّف لّي ال ِؾياسّي باَمْرَجر الفعل الُثالثي َسساع 3. م 

: ِكتابًة: ِكتاب، بعزيع حاكَؿ ضْبَصُو. كَقْج يكػُف لمفعل الػاِحج أكثُخ مغ مرجر نحػ: َكَتب
عمى كزف  كقج يأتي مرجُرهكشاَر: َشَيخاف، كَشْيُخكرة، كَشْيخ، كَساَر: َسْيخ، كَسْيُخكَرة... 

)َتْفَعاؿ( نحػ: َكَخر: َتْكَخار، كَلِعَب: َتْمَعاب، كَجاَؿ: َتْجَػاؿ، كَباَف: َتْبَياف. كىي مأخػذة مغ 
ْيَمى( نحػ: سبالغُة، كالّتكثيخ. ككحلظ كزف )فِ ّخباعي؛ كمعشاىا اللالفعل الثالثي ال مغ الفعل ا عِّ

يَّا ْيَخػ، كَحَجد: ِحجِّ َرَمى: ِرمِّ : ِحثِّْيَثى،، كَىَجَخ: ِىجَّ كىػ لسعشى التكثيخ، كالسبالغة  ْيَدػ، كَحثَّ
 5كَيعػُد سبُب ذلظ إلى: 4أيزًا.

مرجراف، ككالىسا فالفعل )َكَتَب( لُو  نحػ: َكَتَب: ِكتابة، كِكتاب، أ. اختالؼ لغة العخب
 بسعشى كاحج.

ـ في الّجاللة ـِ، كَصَغاَرة: ُيدتخجَ خْ َخ: َصْغخًا: ُيْدَتْخَجـ في الجِ نحػ: َصغُ  ب. اختالؼ السعشى
ّخ: َضّخًا: ّجاللة عمى الّزخر في الّشفذ، كَض : ُضّخًا: ُيدتخَجـ في الكَضخَّ  عمى نْقز الَقْجر،

                                                           
 224، 2الشحػ كالرخؼيشطخ: جصل،  1
 .164 جامع الجركس العخبيّة،يشطخ: الغالييشي،  2
شخح ، كابغ عقيل، متغ ألؽية ابغ مالظ، كابغ مالظ، 97-3/86، األصػؿ في الشحػغ الدخاج، ، كاب123،127-2/122، السقتزبيشطخ: السبخد،  3

 .225، 2الشحػ كالرخؼ ، كجصل،2/138، ابغ عقيل
 .29-28 معاني األبشية،، كالدامخائي، 284، السفرل في عمع العخبيّةيشطخ: الدمخذخؼ،   4
 .18- 17، معاني األبشيةيشطخ: الدامخائي،  5
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َقج: ُرُقػدًا: ُيدتخجـ لمجاللة عمى الّشـػ لياًل، يء، كرَ اللة عمى الّزخر في كّل شُيدتخَجـ في الجّ 
كَرَقج: ُرَقادًا: ُيدتخجـ في الّجاللة عمى الّشـػ في أّؼ كقت، كَكَجَر: ُكْجَرة: ُيدتخجـ في الّجاللة 
فخة... كَكَجَر: َكُجكرًة: ُيدتخَجـ في الّجاللة عمى َكجر الساء، كالَعْير،  عمى المػف كالُحسخة، كالرُّ

 َجر: َكَجرًا: ُيدتخجـ في الّجاللة عمى معشى الَكَجر في كّل شيء.ككَ 
السقرػد بو ُىشا ما تأّلف مغ أربعة أحخؼ في الدمغ  1. مرجر الفعل الّخباعي:2. 1. 2

ـْ كانت كّل أحخفو أصمّية  الساضي سػاٌء أكاف ؼيو حخؼ زائج نحػ: َأْقَبل، كَشاَرؾ، كَقصَّع... أ
... أـ كاف ُمْمَحقًا بالّخباعّي نحػ: َجْمَبَب، كَجْمَػب، كَجْػَلَب، كَجْشَمَب...أـ نحػ: َدْحَخج، كَعْدَكخ

د نحػ: َبْدسَل، كَعْػَذَذ، كَعْرَفَخ...  كاف مشحػتًا عمى كزف الّخباعّي السجخَّ
2 .1 .2 .1 :) ل  رجر )أ ْفع  : إْقَجاـ،. م  ـَ : إْكخاـ، كَأْقَج  مرجره عمى كزف )ِإْفَعاؿ( نحػ: أْكَخـَ

أك  السرجر، ؼيكػف كزُنو )ِإَفْعَمة(كَأْجَسَع: ِإْجَساع... كإذا كاف معتاّلً، أجػؼ، ُححفت ألف 
ُتدّسى تاء الِعػض نحػ: ك كُعّػضت تاء مخبػشة في آخخه،  ف الفعل، ؼيكػُف كزُنو )ِإَفاَلة(أل

كإذا كاف معتّل اآلخخ، ُأبجؿ أقاـ: إقااـ: إقاَمة، كأَفاد: ِإَفااد: ِإَفادة، كَأَجاد: ِإَجااد: إَجاَدة... 
ْنَسى: ْإْنَساا: ِإْنَساء، كَأْنَجى: ِإْنَجاا: : أَْىَجػ: إْىَجاا: إْىَجاء، كأَ حخؼ الِعّمة ىسدة في السرجر نحػ

 ِإْنَجاء...
ل(:2. 2. 1. 2 ـ: َتْكِخيع، كَجسَّع: َتْجِسيع،  . مرجر )ف عَّ مرجُره عمى كزف )َتْفِعْيل( نحػ: َكخَّ

َؽ: تَ  كَجدََّأ( أـ معتّل اآلخخ نحػ )َنسَّى، كَقػَّػ،  ْفِخيق... كإذا كاف ميسػز اآلخخ نحػ )َىشََّأ،كَفخَّ
كَىػَّػ...( كاف مرجره عمى كزف )َتْفِعمة( نحػ: َنسَّى: َتْشِسية، كَقػَّػ: َتْقِػَية، كَىػَّػ: َتْيِػَية... 

ء، كَنسَّى: َتْشِسّي... كقج يأتي مرجره كيجػز أف يأتي عمى األصل )َتْفِعيل( نحػ: َىشََّأ: َتْيِشيْ 
 َب: ِكحَّاب.عمى كزف )ِفعَّاؿ( نحػ: َكحَّ 

2 .1 .2 .3:) ل  ًا، ككزف )ِفَعاؿ( َسساعًا أؼ مرجُره عمى كزف )ُمَفاَعَمة( ِؾياس , مرجر )ف اع 
فعل ُرباعي عمى ىحا الػزف لو مرجر عمى كزف )ِفَعاؿ( ؾياسًا، كليذ كلُّ فعل عمى ىحا  كلُّ 

لػزف لو مرجٌر عمى كزف )ِفَعاؿ( بل ُيْكَتَفى بسا ُسِسع عغ العخب نحػ: َجاَىَج: ُمَجاَىَجة: ا
ِجَياد، كَناَضَل: ُمشاَضَمة: ِنَزاؿ، كفاَتَح: ُمَفاَتَحة، كَناَصخ: ُمَشاَصَخة... كلع ُيدَسع ليسا 

                                                           
، 164-163، دقائق الّترخيف، كالسؤدب، 137-134، 3/113، األصػؿ في الشحػ، كابغ الدخاج، 101، 98-2/97، السقتزبالسبخد،  يشطخ: 1

السفّرل في عمع ، كالدمخذخؼ، 322، الُكشاش، كاأليػبي، 145-2/140، شخح ابغ عقيل، كابغ عقيل، 31-30، متغ ألؽية ابغ مالظكابغ مالظ، 
 .226.-225 ،2الشحػ كالّرخؼ، ، كجصل2/279، العخبية
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ِفعَّاؿ( نحػ: مرجر: ِفتاح، كِنرار عمى كزف )ِفَعاؿ( َسساعًا. كقج يأتي مرجره عمى كزف )
 1شاَرَؾ: ِشخَّاؾ.

بديادة الّتاء  ّي كزُنو ) َفْعَمَمة( كنحرل عميومرجره الؿياس (:. مرجر )ف ْعم ل  4. 2. 1. 2
السخبػشة في آخخ فعمو الساضي نحػ: َدْحَخَج: َدْحَخَجة، كَعْدَكَخ: َعْدَكَخة، كَشْسَأَف: َشْسَأَنًة... 

( كىػ َمقرػر عمى ما ُسِسع مغ العخب نحػ: َزْلَدَؿ: كمرجُره الّدساعّي عمى كزف )ِفْعاَلؿ
كلع ُيدَسع: َبْعَثخ: ِبْعَثار، كال: َعْدَكَخ: ِعْدَكار، كال: َشْسَأَف:  )ِؾياسّي(: ِزْلَداؿ )َسَساعّي( َزْلَدَلة

 ِشْسَئاف..
و يكػف مرجره بديادة التاء عمى صيغتو، ككزن السشحػت كالُسْمَحق بالّخباعي، أك

في آخخ كزف ماضيو نحػ: َجْمَبَب: َجْمَبَبة، كَحْػَقَل: َحْػَقَمة، كَبْدَسل: َبْدَسَمة، السخبػشة 
 كَجْخَكب: َجْخَكَبة....

السقرػُد بو ىشا ما كانت أحخفو خسدة في الدمغ  2مرجر الفعل الخساسي: 3. 1. 2
 :الساضي

ل(:1. 3. 1. 2 عَّ ل( نحرل عميو  . مرجر )ت ف  بزع عيغ فعمو فقط مرجره عمى كزف )َتَفعُّ
ؿ، كَتَكيََّف: َتَكيُّف... ؿ: َتَقػُّ د، كَتَفتََّح: َتَفتُّح، كَتقػَّ َد: َتَسجُّ ـ، كَتسجَّ : َتَقجُّ ـَ  )ما قبل آخخه(: َتَقجَّ

2 .1 .3 .2 :) ل  اع  كنحرل عميو بزع عيغ  مرجُره عمى كزف )َتَفاُعل(. مرجر )ت ف 
اُمل، كَتَقاَدـ: َتَقاُدـ، كَتَداَنج: َتَداُنج... كإذا كاف ماضيو )حخفو قبل ألخيخ( نحػ: َتَحاَمل: َتحَ 
كنحرل عميو بكدخ عيغ ماضيو، كقمب  ل(معتّل اآلخخ، كاف مرجره عمى كزف )َتَفاعِ 

 األلف في آخخه ياء نحػ: َتَساَدػ: َتَساِدؼ، كَتَشاَدػ: َتَشاِدؼ، كَتَػاَنى: َتَػاِني، كَتَفاَنى: َتَفاِني...
(: . مر3. 3. 1. 2 ْعم ل  كنحرل عميو بزع عيغ ماضيو  مرجره عمى كزف )َتَفْعُمل(جر )ت ف 

فقط نحػ: َتَجْحَخج: َتَجْحُخج، كَتَدْلَدؿ: َتَدْلُدؿ، كَتَسْمَسل: َتَسْمُسل، كَتَجْمَبب: َتَجْمُبب، كَتَبْدَسل: 
 َتَبْدُسل...

2 .1 .3 .4:) ع ل   َخَؼ: ِاْنِرَخاؼ، ِاْنَر عمى كزف )ِاْنِفَعاؿ( نحػ: مرجره  . مرجر )اِّْنف 

                                                           
 .285، السفرل في عمع العخبيّةيشطخ: الدمخذخؼ،  1
، كابغ 30، كابغ مالظ، متغ ألؽية ابغ مالظ، 3/227، ك131-3/130، األصػؿ في الشحػ، كابغ الدخاج، 2/99،106، السقتزبيشطخ: السبخد،  2

الشحػ ، كجصل، 279، السفّرل في عمع العخبيّة، كالدمخذخؼ، 104-103، ؼ التصّػر الشّحػ ، كعبجالتػاب، 146-2/145، شخح ابغ عقيلعقيل، 
 .227، 2كالّرخؼ
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 كاْنجَسَع: ِاْنِجَساع، كاْنَيَدـ: ِاْنِيَداـ...كإذا كاف معتل اآلخخ، ُأبجؿ حخؼ العّمة ىسدة في السرجر 
 نحػ: ِاْنَسَحى: ِاْنِسَحاا: ِاْنِسَحاء، كاْنَكَػػ: ِاْنِكَػاا: ِاْنِكَػاء...

2 .1 .3 .5 :)  َعاؿ( نحػ: ِاْجَتَسَع: ِاْجِتَساع، كاْفَتَتَح: عمى كزف )ِاْفتِ  همرجرُ . مرجر )اِّْفت ع ل 
َتّد: ِاْىِتَداز... كإذا كاف معتّل اآلخخ، ُأبِجؿ حخُؼ الِعّمة ىسدة في السرجر نحػ: ِاْفِتَتاح، كاىْ 

 ِاْىَتَجػ: ِاْىِتَجاا: ِاْىِتَجاء، كاْكَتَػػ: ِاْكِتَػاا: ِاْكِتَػاء، كاْلَتَػػ: ِاْلِتَػاا: ِاْلِتَػاء...
2 .1 .3 .6:) لَّ :  . مرجر )اِّْفع  : ِاْحِسَخار، كاْعَخجَّ مرجره عمى كزف )ِاْفِعاَلؿ( نحػ: ِاْحَسخَّ

: ِاْشِقَخار... : ِاْخِخَساس، كاْشَقخَّ  ِاْعِخَجاج، كاْخَخسَّ
جاسّية:4. 1. 2 السقرػد بو ىشا ما كانت أحخُفو ِسّتة في الدمغ  1. مرادر األفعاؿ الدُّ

 الساضي:
(:م .1. 4. 1. 2 مرجُره عمى كزف )ِاْسِتْفَعاؿ( نحػ: ِاْسَتْعَسل: ِاْسِتْعَساؿ،  رجر )اِّْست ْفع ل 

 ػؼ )ِاْسَتَفاَد، كاْسَتَشار...(معتاّلً، أج فكاْسَتْفَتَح: ِاْسِتْفَتاح، كاْسَتْشَصَق: ِاْسِتْشَصاؽ... كإذا كا
لفعل، ؼيكػف عمى كزف ألُف اُحِحفت  أك ر، ؼيكػُف كزُنو )ِاْسِتَفْعَمة(ُححفت ألُف السرج

ض األلُف السححكفة )ألُف الفعل، أك السرجر( تاء مخبػشة في آخخ السرجر، )ِاْسِتَفاَلة( كُتعػَّ 
كُتدّسى تاء الِعػض نحػ: ِاْسَتَفاَد: ِاْسِتَفاَدة، كاْسَتَشار: ِاْسِتَشاَرة، كاْسَتَساؿ: ِاْسِتَساَلة...كإذا كاف 

ىسدة في السرجر نحػ: ِاْسَتْيَجػ: ِاْسِتْيَجاا: ِاْسِتْيَجاء، معتّل اآلخخ، ُأبِجؿ حخُؼ الِعّمة 
 كاْسَتْقَػػ: ِاْسِتْقَػاا: ِاْسِتْقَػاء، كاْسَتْثَػػ: ِاْسِتْثَػاا: ِاْسِتْثَػاء...

2 .1 .4 .2:) م لَّ : ِاْشِسْئَشاف،  . مرجر )اِّْفع  ؿ( نحػ: ِاْشَسَأفَّ مرجره عمى كزف ) ِاْفِعالَّ
: ِاْبيِ  اد.كاْبَيَزسَّ : ِاْسِػدَّ اض، كاْسَػَددَّ  زَّ

(: مرجُره عمى كزف )ِاْفِعْشاَلؿ( نحػ: ِاْحَخْنَجع: ِاْحِخْنَجاـ، . مرجر )اِّْفع ْشم ل  3. 4. 1. 2
 كاْفَخْنَقَع: ِاْفِخْنقاع.

ؿ  4. 4. 1. 2  ، كِاْكِػىَّاد 2:(: مرجره عمى كزف )ِاْفِعػَّاؿ( نحػ: ِاْكَػىَّجَ . مرجر )اِّْفع ؾَّ
طَ ِاْعمَ   .ِاْجِمػِّاذ 4:ذَ ، كاْجَمػَّ اطِاْعِمػَّ  3:ػَّ

                                                           
، كابغ 323، الكُشَاش، كاأليػبي، 3/227، ك132-3/130، األصػؿ في الشحػ، كابغ الدخاج، 107، 100-2/99، السقتزبيشطخ: السبخد،  1

بَّافالرباف،   .2270228، 2الشحػ كالرخؼ، كجصل، 2/465، حاشية الرَّ
 ارتَعَج مغ الّزْعف. 2
 َتَعمَّق ِبُعُشق الَفخس؛ ِليخكبو. 3
يخ. 4  أسخ ع في الدَّ
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ؿَّ 5. 4. 1. 2 : (: مرجره ع. مرجر )اِّْفع ؾ  : ِاْكِتَػاّب، كاْخَخَكجَّ مى كزف )ِاْفِعَػاّؿ( نحػ: ِاْكَتَػبَّ
 ِاْخِخَكاّج.

ل  6. 4. 1. 2  اب، ذَ يْ : ِاْعذِ َذْػَشبَ عمى كزف )ِاْفِعيَعاؿ( نحػ: ِاعْ  (: مرجُره. مرجر )اِّْفع ْؾع 
 كاْخَزْػَضَخ: ِاْخِزْيِخار، كاْخَذْػَشَغ: ِاْخِذْيَذاف... 

 مرجُره عمى كزف )ِافِعْشاِلء( نحػ: ِاْحَخْنَبى: ِاْحِخْنَباء. . مرجر )اِّْفع ْشم ى(:7. 4. 1. 2
 و:. أنؾاع السرجر بحدب اشتقاقو، كداللتِّ 2.2

، الُسترّخؼ عمى كزف ىػ ما ِصيَغ مغ الفعل الثالثّي، ال 1. مرجر السخَّة:1 .2. 2 ـّ تا
 الثي بديادة تاء مخبػشة في آخخ مرجره نحػ:كمغ فػؽ الثّ  )َفْعَمة(

َبة، كَشْخَبة، كَأْكَمة: َفْعَمة، كَأْكَخـ: إْكخاـ+ - ـْ ة: إْكَخامة، كاْجَتسع: ػَذَىب، كَشِخب، كَنرخ: َذ
 رة.ة: ِاْجِتساَعة، كاْسَتْغَفخ: ِاْسِتْغفار+ة: ِاْسِتْغَفاػِاْجِتساع+

كإذا كاف مرجره األصمّي يشتيي بالتاء السخبػشة في األصل، كصفشاه بكمسة )كاِحجة(    
أفاد: إفادة+كاحجة: إفادة كاحجة، كاسَتقاـ: ِاسِتقامة+ كاحجة: ِاْسِتقامة كػ: لمجاللة عمى السّخة 

 كاحجة.
امٌج ال ّنو جكىػ ال ُيراغ مغ الفعل الّشاقز؛ ألّنو ال يجؿُّ عمى الَحجث، كال الجامج؛ أل

د نحػمغ مشو في األصل، كال  يجػز االشتقاؽ )َفُيَع،  الفعل الحؼ يجؿُّ عمى معشى عقمّي، ُمجخَّ
كَجِيل، ككَعى...( ألّنيا غيخ قابمة لمِؿياس، كال مغ األفعاؿ التي تجؿُّ عمى صفات ثابتة نحػ 

ال يأتي مشيا الحجُث مّخة، أك )َكُخـ، كحُدغ، كَشُيَخ، كَؾُبح، كَعُخج...( ألّف داللتيا ثابتة، ف
تيغ، أك أكثخ...  مخَّ

خؼّية، الجاللّية لسرجر السّخة الّجاللُة عمى  ُكقػع الحجث مخَّة كاحجة ال كالػضيفة الرَّ
ظَّ  أكثخ، ، كاالحتساؿ، كالتخسيَغ، كالتأكيل عشو حيَغ َيذعُخ الستكمُِّع أّف الُسخاَشب كىحا يجفُع الذَّ

، أك قج َيطُّّغ أنَّ  و كقع أكثخ مغ مخَّة، فُيخيُج الستكمُِّع َثشَيُو عغ ذلظ. كىػ إلى جانب ذلظ يطغُّ
فيػ يؤّدؼ معشييغ: الجاللة عمى  لسرجر األصمي أؼ يجؿُّ عمى الحجث،يجّؿ عمى معشى ا

اللة عمى كقػعو مّخة كاحجة فقط. كفي ىحا إيجاز، كاخترار في الكالـ، كالػقت،  الحجث، كالجَّ

                                                           
ل في عمع العخبيّةيشطخ: الدمخذخؼ،  1 اِؼيَة، كابغ الحاجب، 35ب، ليذ في كالـ العخ، كابغ خالػيو، 284، السفرَّ الشحػ ، كجصل، 67، الكاؼيّة كالذَّ

خؼ  .209-207، التَّعميسيالّرخؼ ، كياقػت، 230-229، 2كالرَّ
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َظ لع تذخب الساء ُت الساَء َشْخَبًة، كرِكْبُت الصَّائخَة َرْكَبًة... فجلمَت عمى أنَّ كالَجيج نحػ: َشخبْ 
 ة كاحجة.أكثَخ مغ مخَّة كاحجة، كلع تخكِب الّصائخَة أكثَخ مغ مخَّ 

 رجر األصمّي يجّؿ عمى حجٍث قميلٍ كالفخُؽ بيغ السرجر األصمّي كمرجر السّخة أّف الس
يَذ َمْحجكدًا بدمغ( بيشسا يجّؿ مرجُر السّخة عمى ُكقػع الحجث مّخة أك كثيٍخ مجّخد مغ الدَّمغ )ل

فالسرجر  َل محسٌَّج مَغ الصَّعاـ َأْكاًل،َأك 1كاحجة فقط، كىحا يقتزي أْف يكػَف لُو زمٌغ نحػ:
)َأْكاًل( مرجٌر َأصميٌّ دّؿ عمى ُكقػع حجث األكل مغ الفاعل ُمحّسج دكف أْف َنعخؼ إْف كاَف 

كإذا ُقْمشا: َأَكَل ُمحسٌَّج مغ الصَّعاـ َأْكَمًة، دؿَّ مرجر السّخة )َأْكَمة( عمى كقػع  أك قمياًل، َأكَل كثيخاً 
 األكل مغ محّسج مّخًة كاحجة ال أكثخ.

يئة:2. 2. 2 ؾع أك الي  ُر الشَّ رج  ىػ الحؼ ُيراغ مغ الفعل الّتاـ، الثالثي، السجّخد الّجاّؿ  2. م 
ّي عمى كزف )فِ   كُيراغ مغ فػؽ الّثالثّي بػصف مرجره األصمي نحػ: َمة(عْ عمى أمخ ِحدِّ

َبة، كِجْمَدة، كِشْخَبة: ِفْعَمة، كأكخـَ: إكخامًا+َعِطيسًا: - ـْ إْكخامًا َعِطيسًا،  َذَىب، كَجَمذ، كَشِخب: ِذ
 ْيحًا.ْسِتعسااًل َصحِ ، كاستعسل: استعسااًل+ صحيحًا: اْحِتفااًل راِئعاً كاحَتَفل: اْحِتفااًل+راِئعًا: ا

 كُشخكُط ِصياغتو ىي نفُذ شخكط صياغة مرجر السخَّة.
خؼّية، الجاللّية لسرجر الييئة الّجاللُة عمى ىيئة ُكقػع الحجث مغ فاعمو.  كالػضيفة الرَّ

ظَّ  ، ، كاالحتساؿَ كىحا يجفُع الذَّ ، كالتخسيَغ، كالتأكيل عشو حيَغ َيذعُخ الستكمُِّع أّف الُسخاَشب يطغُّ
أَنو كقع عمى غيخ ىحه الييئة، فُيخيُج الستكمُِّع َثشَيُو عغ ذلظ. كىػ إلى جانب ذلظ أك قج َيطُّّغ 

فيػ يؤّدؼ معشييغ: الجاللة عمى  لسرجر األصمي أؼ يجؿُّ عمى الحجث،يجّؿ عمى معشى ا
اللة عمى ىيئة كقػع الحجث. كفي ىحا إيجاز، كاخترار في الكالـ، كالػقت،  الحجث، كالجَّ

ًا عمى َمغ ْبُت الساَء ِشْخَبَة الَعْصذاِف، كرِكْبُت الصَّائخَة ِرْكبَ كالَجيج نحػ: َشخ  َة العارؼ... ردَّ
اتَّيسَظ بخكػِب الّصائخة عمى غيخ ىحه  بغيخ ىحه الييئة، كعمى َمغِ  ع، أك خسََّغ ُشْخَبَظ الساءَ تػىّ 

 الييئة.
ّي:3. 2. 2 يسِّ رجُر السِّ كال يجّؿ عمى الُسفاعمة أؼ ىػ الحؼ يبجَأ بسيع زائجة مفتػحة،  1.  الس 

 ليذ عمى كزف )ُمفاَعمة( الحؼ ىػ مرجر لمفعل الّخباعي الحؼ كزُنو )َفاَعل(.

                                                           
خؼ الكافييشطخ: عبجالغشي،  1  .159، الرَّ
خؼ، كجصل، 147-2/146، شخح ابغ عقيل، كابغ عقيل، 2/469، حاشية الّربّافيشطخ: ابغ الرباف،  2 معاني ، كالدامخائي، 230، الشَّحػ كالرَّ

 .34، اأَلبشية
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  . صْؾُغو:1. 3. 2. 2
غ، أك مزسػـَ العيغ الثي عمى كزف )َمْفَعل( إذا كاف مفتػح العيُيراغ مغ الفعل الثُّ 

 ك كاف معتلَّ اآلخخ نحػ:في السزارع، أ
، َكل: َيْأُكُل: َمْأَكل: َمْفَعل، كَفَتَح: َيْفَتُح: َمْفَتح: َمْفَعل، كأَىب: َمْفَعلذَىب: َيْحَىب: َمحْ  -

 ، كَكَػػ: َمْكَػػ: َمْفَعل...، كَسقى: َمْدَقى: َمْفَعلْفَعلكَخَخَج: َيْخُخج: َمْخَخج: مَ 
كُيراغ مغ الفعل الّثالثّي عمى كزف )َمْفِعل( إذا كاف معتل األّكؿ، أك مكدػر العيغ 

 في السزارع نحػ:
َكَعج: َمْػِعج: َمْفِعل، ككَقَف: َمْػِقف: َمْفِعل، كنَدؿ: َيشِدؿ: َمْشِدؿ: َمْفِعل، كَنَصَق: َيشِصق:  -

 َمْشِصق: َمْفِعل..
إبجاؿ حخؼ ك السبشّي لمسجيػؿ،  وكُيراغ مغ الفعل فػؽ الثالثي بحكخ ُمزارع

 الُسزارعة ميسًا مزسػمة نحػ:
ْدَتَفاد، َخؼ: ُيْشَرَخؼ: ُمْشَرَخؼ، كاْسَتَفاد: ُيْدَتَفاد: مُ كاْنَر ْرَمح، َأْصَمح: ُيْرَمح: مُ  -

 كاْسَتعَسَل: ُيْدَتَعَسل: ُمْدَتْعَسل...
حػ: َفَدج: كقج ُتداد التاء السخبػشة في آخخه؛ لمجاللة عمى معشيي السبالغة، كالّتكثيخ ن

لمجاللة عمى  كجاع: َمَجاَعة: َمْفَعَمة؛ الغة ؼيو،لمجاللة عمى كثخة الَفداد، كالُسب َمْفَدَجة: َمْفَعَمة؛
كجػد فداٍد عادّؼ،  كثخة الجػع، كالسبالغة ؼيو. فإذا قيل: في ىحا السكاِف َمْفَدٌج، دّؿ عمى

، ُمباَلٍغ ؼيو كإذا ِقيل: في ىحا السكاِف َمْفَدَجٌة، دّؿ عمى ُكجػد َفداٍد كثيخ مألػؼ، معيػد،
ػع شبيعّي، عادّؼ، كإذا ُقمَت: عُخ ِبَسَجاٍع، يجّؿ عمى الّذعػر بجككحلظ: أش حؿيقة أك َمجازًا،

شعُخ ِبَسجاعٍة، دلْمَت عمى جػٍع كثيخ عمى سبيل الحؿيقة، أك الُسبالغة في ترػيخ ُجػِعَظ. أ
ابقة، فيػ شاٌذ، ال ُيقاُس عميو.  ككلُّ ما كرد خالفًا لمقػاعج الدَّ

 كأسساء السكاف، كالّدماف، كالسفعؾؿ:. التسييد بيؽ السرجر السيسّي، 2. 3. 2. 2
خؼّية  خؼّية لمسرجر السيسّي السْذَتّق مغ الثالثي مع الّريغة الرَّ يغة الرَّ تتذابو الرِّ

خؼّية سي السكاف، كالّدماف السذتقَّيغ الس د، كتتذابُو كحلظ صيغتُو الرَّ مغ الثالثي السجخَّ

                                                                                                                                                    
خؼ3/141، في الشحػاألصػؿ ، كابغ الدخاج، 119-2/118، السقتزبيشطخ: السبخد،  1 ، كياقػت، الّرخؼ 231، 2، كجصل، الّشحػ كالرَّ

 .31، معاني األبشية، كالدامخائي، 202التعميسي، 
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ما ف، كالسفعػؿ السأخػذة مغ فػؽ الّثالثّي. السأخػذة مغ فػؽ الثالثي مع أسساء السكاف، كالدَّ
ياُؽ ىػ الحؼ ُيسيِّد بيشيا نحػ:  كالدِّ

 َمػِعُجنا صباحًا. َمػِعج: اسع زماف بجاللة الطخؼ: صباحًا. -
ـَ.   - ـَ الجامعة. َمْػِعج: اسع مكاف بجاللة الطخؼ: أما  َمػِعُجنا أما
 حجَث الػعج، كلع ُتخد مكانو، أك زمانو. ىحا َمْػِعُجنا: َمْػِعج: َمرجٌر ِميسّي؛ ألّنظ أردتَ  -
اعة. - باِؽ في الّداعة العاشخة. ُمشصَمق: اسع زماف بجاللة الطخؼ: الدَّ  ُمشَصَمُق الدِّ
احة. - احة. ُمشَصَمق: اسع مكاف بجاللة الّطخؼ: الدَّ باِؽ مَغ الدَّ  ُمشَصَمُق الدِّ
اللة عمى حَجث االنصالؽ. ىحا ُمشَصَمُقشا في الَحياة. ُمشَصَمق: مرجٌر ميسّي؛ -  ألنشا أردنا الجَّ

اللُة عمى َحجٍث َمحدػس بعكذ الَسرَجر كالػضيفُة الّرخؼّية لمسرجَ  ر السيسّي الجَّ
ر بالعقل  األصمّي الحؼ يجؿُّ عمى حَجٍث غيخ َمحدػٍس بالَحَػاّسِ الَخسذ بل ُيجَرؾ، كُيترػَّ

)َذَىاب( يجّؿ عمى معشى الحَّىاب، كىػ  فالسرجر األصميّ  َذَىَب: َذىابًا، كَمْحَىب، 1نحػ:
َحَجٌث َغيُخ َمْحدػس بيشسا السرجُر الِسيسيُّ )َمْحَىب( يجّؿ عمى َذَىاٍب مْخِئّي، أك َمْحُدػس. 

ساع الحؼ  ُمُو: َسِسَع: َسْسعًا، كَمْدَسع،كمث فالسرجر األصمّي )َسْسعًا( يجّؿ عمى حجث الدَّ
ر بالعقل بيشسا يجؿُّ السرجرُ  ٍة مغ الحػاّس  ُيترػَّ ساِع اّلحؼ ُيجَرُؾ بحاسَّ السيسيُّ عمى حجث الدَّ

 الَخسذ.
شاعّي:4. 2. 2 ُر الرِّّ ة مفتػحة، ىػ اسٌع َمرػٌغ  2. السرج  كتاء مخبػشة في بديادة ياء مذجَّ

 نحػ: َقَمع+يَّة: َقَمِسيَّة، كإنداف+يَّة: إندانيَّة، كُحّخ+يَّة: ُحخِّيَّة... )يَّة(آخخه
اللُة عمى الحجث في االسع الَسرػغ مشو عمى سبيل ككضيفُتُو  خؼّيُة، كالسعشػّية الجَّ الرَّ

االسع ُكجػدًا، شا عمى ُكجػد معشى الحَجخ في ىحا مْ دلَ  السبالغة، كالتكثيخ. فإذا ُقمشا: َحَجخ،
،  عادّيًا، مألػفًا، نّية، ككحلظ معشى اإلندا بالغشا في ُكجػِد ىحا السعشى ؼيو،كإذا ُقمشا: َحَجخؼٌّ

شاعّي )اإلندانيّ   ة( مغ كػنيا في االسع )اإلنداف(.فيي أقػػ، كأكثخ في السرجر الرِّ
يَّة، كمغ االسع مغ اسع الّحات نحػ: باب: بابيَّة، كَقمع: َقَمسِ  ّرشاعيّ ال كُيراغ السرجرُ 

ة، كَمْدُعػد: االسع السذتّق نحػ: صاِدؽ: صاِدِؾيَّ  غيَّة، كمنحػ: ُىَػ: ُىِػيَّة، كَكْع: َكسالَسْبشّي 
َمْدُعػِديَّة، كَأكَثخ: أْكَثِخيَّة، كمغ اسع السعشى )السرجر األصمّي( نحػ: ِاْنِيداـ: ِاْنِيداميَّة، 

                                                           
 .31، معاني اأَلبشيةيشطخ: الدامخائي،   1
خؼ يشطخ: جصل، 2  ..120 شحا العُخؼ،، كالحسالكؼ، 214، الّرخؼ التعميسيّ ، كياقػت، 232 -231، 2الشحػ كالرَّ
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كإْكخاـ: إْكخاِمّية، كمغ االسع السفخد نحػ: خاِلج: خاِلجّية، كمغ السثشَّى نحػ: ِاْثَشْيِغ: ِاْثَشْيِشيَّة، 
ة، كمالئكة: َماَلِئِكيَّة، كمغ االسع األعجسّي نحػ: ِديُسقخاط: كمغ الجسع نحػ: ِصْبياف: ِصْبَيانيَّ 

ِديُسقخاِشيَّة، كِتكشػلػجيا: ِتكشػلػِجيَّة، كَؾْيَرخ: َؾْيرخيَّة، كمغ االسع السخكَّب نحػ: ما +ِىي: 
يَّة.   ـِ  ماىَي: ما

َمغ، د مغ الدَّ جخَّ أحخؼ فعمو، كيجؿُّ عمى َحَجٍث م ىػ اسٌع ال َيحسُل كلَّ  1. اِّسُؼ السرجر:3
ر، كال ُيعػَّض. فيػ ُيداكؼ السرجَر في الجَّ  اللة عمى الحجث، كال ُيداكيو كما ُحِحَؼ مشو ال ُيقجَّ

في االشتساؿ عمى أحخؼ فعمو نحػ: َسمَّع: َساَلمًا، كَصمَّى: َصاَلًة، كَكمََّع: َكاَلمًا، كَأْنَبَت: 
ًا: ُكضْػءًا...  َنَباتًا، كَتَػضَّ
رة في فعمو، كاسُع السرجر )َنَبات( لع فاسُع السرجر ) َساَلـ( لع تتكخر ؼيو الالـُ الُسكخَّ

َيذتسل عمى اليسدة السػجػدة في أّكؿ فعمو )َأْنَبَت( كاسُع السرجر )ُكَضػء( لع َيذتسل عمى 
ؿ فعمو )َتَػّضَأ(...  التاء السػجػدة في أكَّ

خؼّيَة ىي الجاللُة ع السجخَّد مغ الدَّمغ أْؼ  مى الحجثككاضٌح مغ تعخيفو أّف كضيفتو الرَّ
لسحجكد بدمغ ُمعيَّغ. فيػ ُيذبو السرجر األصمي في شيئيغ، ىسا: الجاللُة عمى الحجث، غيخ ا

د. فاسُع السرجر )َنبات( يجّؿ عمى حجث الشَّبت غيخَ  ُد مغ التَّقيُّج بدمٍغ ُمحجَّ محجكٍد  كالتجخُّ
قػع حجث الُػضػء مغ فاعل ما في زمٍغ بدمغ معّيغ، كاسُع السرجر )ُكُضػء( يجّؿ عمى ك 

 غيخ محجكد بدمغ ُمعيَّغ.
دًا مغ الدَّمغ كالػاقُع أّف الحجَث الحؼ ُيعبَّخ عشو بالسرجر، كاسع السرجر ليذ ُمجخَّ  

أّف ع مغ تعخيفيسا؛ ألّنو َيدتحيُل أْف يكػَف حجٌث بال مكاف أك زماف. فالسقرػُد كسا قج ُيتػىَّ 
ى شفالسرجر )َشَجاعة( في قػلظ: أحسُج ُشَجاٌع، يجّؿ عمى مع شامٌل،زمشيسا ُمصمٌق، عاٌـّ، 

ككحلظ السرجُر )إْقجاـ(  ا في الساضي، كالحاضخ، كالسدتقبل،أحسَج بي الّذجاعة، كاّتراؼِ 
بو في كّل األكقات، كاألزمشة.  ُعسخَ  في قػلظ: ُعَسُخ إقجاـٌ، يجّؿ عمى حجث اإلقجاـ، كاّتراؼِ 

ُمقيَّجًا بدماف، كمكاٍف نحػ: أكمُت  ياؽ قج يكػف أّف حجَث السرجر في الدِّ  كلجػ الّتجقيق يتَّزحُ 
ـَ ىحا الرَّ  يَّج بدمغ األكل السػجػد في السرجر )َأْكل( ُمق فحجثُ  َباَح في البيِت َأْكاًل،الصَّعا

باح، كمكاف البيت،   فحجثُ  ػـُ اليػـَ في السعخكِة انترارًا،ككحلظ قػلَظ: ِاْنَتَرَخ الق الرَّ

                                                           
 .180، 164/ 1، جامع الجركس العخبيّة، كالغالييشي، 75، دقائق الّترخيف، كالسؤدب، 3/134، األصػؿ في الشحػابغ الدخاج، ُيشطخ:  1
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.  االنترار ليذ ُمصمقًا في كلِّ زماف بل ىَػ ُمقيٌَّج بدمغ اليـػ
كقج يكػُف قرُج الستكمِّع مغ استخجاـ اسع السرجر ىػ الجسع بيغ معشييغ في سياؽ 
كاحج، كتعبيخ كاحج، ُىسا معشى الفعل، كمعشى اسع السرجر الحؼ ىػ في الحؿيقة مرجٌر 

َأ أحسُج ُكضػءًا. فالفعُل كَتْخَجـ في الجسمة مغ َجْحِر الفعل الُسدْ  هلفعل آخخ، َجْحرُ  قػلَظ: َتَػضَّ
َل( ثالثّي مديج بحخفيغ، كاسُع السرجر )ُكضػء( ىػ في الحؿيقة م َأ: َتَفعَّ رجر لمفعل )َتػضَّ

َأ( ك)كُضَؤ( كمشُو قػُلُو الثالثي السجخد )َكُضؤَ  ( فجسعَت في تعبيخ كاحج بيغ معشيي )َتَػضَّ
ْل تعالى: " َل( كمرجره ىػ  1"إِّلْيوِّ ت ْبتِّْيال  كت ب تَّ فالفعل )َتَبتََّل( ثالثّي مديج بحخفيغ عمى كزف )َتَفعَّ

ل( ك)َتْبِتياًل( اسُع مرجر، كىػ في األصل مرجر لمفعل )َبتََّل( عمى  )َتَبتُّل( عمى كزف )َتَفعُّ
َل( فَجَسع بيغ معشى )َتَبتََّل( كىػ الُسصاَكعة، كمعشى)َبتَّل( ك  ىػ الُسباَلغة، كالتَّكثيخ. كزف )َفعَّ

يء، كمالزمُتو، كَتْخؾُ  ؽ  ما ِسػاه. ككحلظ قػُلو تعالى: " كالتّبتُّل االنقصاُع إلى الذَّ ت ُكْؼ مِّ ُ أ ْنب  وّللاَّ
ات ا   ب  فالفعل )َأْنَبَت( ثالثّي، َمديٌج بحخؼ، كزنُو )َأْفَعَل( كمرجرُه يكػف عمى كزف  2"اأْل ْرضِّ ن 

د )َنَبَت( فجسع )إْفَعاؿ(. كاسُع الس رجر )َنَباتًا( ىػ في الحؿيقة مرجر لمفعل الثُّالثّي، الُسجخَّ
في جسمة كاحجة بيغ معشيي الفعميغ، فأدَّػ معشى التعجية باستخجاـ الفعل )َأْنَبَت( كمعشى 

 المدـك باستخجاـ اسع السرجر )َنَباتًا(.
خ المغػّؼ، كاإليجاز، كُيػفِّ كبحلَظ ُيدتَجؿُّ عمى أّف اسَع السرجر ُيحقُِّق االقتراَد 

خؼّية، كالػقت، كالجيج.  استخجاـ العشاصخ الرَّ
 3. تقديٌؼ آخخ لمسرجر:4
ؿ الثالثية، اكَيذسل مرادر األفع جُر اأَلساُس لألفعاؿ،ىػ السر . السرجُر األ صمّي:1. 4

 كالخباعّية، كالخساسّية، كالّدجاسّية.
عل، كالُسذتقَّاُت مشو، كىػ مغ الفعل، أك ُيذتقُّ الف ىػ اّلحؼ ُيذتقّ  . السرجُر السترخِّؼ:2. 4

كَيذَسُل الَسرجر األصمّي، كالسرجَر السيسّي، كمرجر السّخة، كالييئة،  األصل، كىػ كثيٌخ،
شاعي.  كالرِّ

                                                           
 .8سػرة السدمِّل،  1
 .17سػرة نػح،  2
ليشطخ: األسسخ،  3  .383-377، السعجع السفرَّ



el-Mâni el-Sarfiyye                                   Dr. Bekir Mehmetali 

178 
 

، كمشو: ُسْبحاَف، ىػ اّلحؼ ال فعل لُو، كال ُيذتقُّ مشو، كىػ قميلٌ  . السرجُر الجامُج:3. 4
: تمبية بعج تمبية عمى سبيل االستسخار، كَسْعَجْيَظ: َسْعجًا بعَج َسْعٍج عمى سبيل بَّْيظَ كَمَعاَذ، كلَ 

 االستسخار، كالسبالغة، كالّتكثيخ، كَدَكاَلْيَظ، كَحَشاَنْيَظ: َحَشانًا َبْعَج َحَشاٍف...
ياسّي:4. 4 ر الكِّ ْرج  با . الس  عّية، ىَػ ما كانت لُو قاعجة َتزِبُصو، كَيذسل مرادر األفعاؿ الخُّ

َجاسّية، كالَسْرَجر السيسّي، كَمْرجر الَسخَّة، كَمْرَجر الييئة، كالَسْرَجَر  كالُخساسّية، كالدُّ
شاعّي.  الرِّ

ساعيّ 5. 4 ر الدَّ ْرج   : ىػ الحؼ ليدْت َلُو قاِعجٌة َتزِبُصو، كَيذَسل مرادر األفعاؿ. الس 
 اَلثّية، كالسرادر الجامجة.الثُّ 
خيح: 6. 4 رجر الرَّ ىػ َمرجر الفعل السػضػع لو عمى ىيئة اسٍع ُمفَخد )كمسة كاحجة . الس 

 لألفعاؿ. في صيغة اسع( كَيذَسل السرجر األصميَّ 
ؿ:7. 4 ر السؤكَّ سمٍة تأتي َبعَجُه. كىػ رجر يتأّلُف مغ حخٍؼ َمرجرّؼ، كجُىػ مَ  . السرج 

ُل القػَؿ ؼيو، كَأْكَتفي بِحْكِخ اأَلحخؼ ا ، َكْي، ما، ىسدة َبحٌث َنْحِػّؼ، ال ُأفرِّ لَسْرجرّية )أْف، أفَّ
 التَّْدػية، َلْػ(.

ُؼ: .8. 4 ُر الُسْبي  رج  في الجسمة في  ؼ معشاُه َمعَشى ِفْعمو أْؼ َيخدُ ُىَػ الَسْرَجُر الحؼ ُيداك  الس 
ي ُمْبَيسًا. ككضيفُتو  صيغة الّشكخة غيخ معخَّؼ بػ )اؿ( كال باإلضافة، كال مػصػفًا؛ كِلحلظ ُسسِّ

، كقخَأ ا: دخْمُت إلى الَسْدِجِج ُدخػالً معشى فعمو كالسرجريغ )ُدُخػاًل، كِقخاءًة( في قػلش تػكيجُ 
 ُمحسٌَّج الَقريجَة ِقَخاءًة. 

ُىػ الحؼ يخُد في الكالـ ُمعّخفًا بػ )اؿ( نحػ: اإلكخاـ،  السرجُر السخت ّص:. 9. 4
قْػـِ... أك مػصػفًا نحػ: إكخاـٌ أك ُمزافًا نحػ: َشَجاعُة البَصِل، كانتراُر ال كاالجتساع...

َكثيٌخ، كانتراٌر َعِطيٌع... فيػ يجّؿ عمى معشى فعمو، كعمى السعشى السػجػد في )اؿ( أك في 
فة. فسعش َي ُمختّرًا. فالسرجر االُسزاؼ إليو، أك في الرِّ ه يديُج عمى معشى فعمو؛ كلحلظ ُسسِّ

دّؿ عمى معشى االنترار السػجػد في )انترار( في جسمة: انترَخ أحسُج انترارًا َعطيسًا، 
فة )َعِطيسًا(.  الفعل )انترخ( كعمى معشى العطسة السػجػد في الرِّ
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 اسؼ الفاعل
ّـِ، أك الّشاقز. ىػ صفة ُتذَتقُّ  . تعخيفو:1 كالفعُل السزارع ُيذبو اسع  1مغ الفعل السعمـػ التا

كشات نحػ:  2السفعػؿ في عجد األحخؼ، كتختيب الحخكات، كالدَّ
اكغ، كالثالث، َيْكُتُب: فعل مزارع يتألف مغ أربعة أحخؼ، األكؿ متحخِّؾ، كالثاني س -

فيػ ُيذِبو اسع الفاعل )َكْاِتٌب( الحؼ يتأّلف مغ أربعة أحخؼ، األّكؿ  كالخابع متحخِّكاف،
 متحخؾ، كالثاني ساكغ، كالثالث، كالخابع متحخِّكاف.

أحخؼ، األكؿ متحخؾ، كالثاني ساكغ، كالثالث، َيْفَتِتُح: فعل مزارع يتأّلف مغ خسدة  -
فيػ ُيذِبو اسع الفاعل )ُمْفَتِتٌح( الحؼ يتأّلف مغ خسدة أحخؼ،  ،متحخِّكةكالخابع، كالخامذ 

ي الفعُل السزارع كلحل ّثالث، كالخَّابع، كالخامذ ساكشة؛األّكؿ متحخِّؾ، كالّثاني ساكغ، كال ظ ُسسِّ
 عل في عجد أحخفو، كتختيب حخكاتو، كسكشاتو.أؼ ِلُسذابيتو اسع الفا مزاِرعاً 

 كغيخ الثالثي.ُيذتّق اسع الفاعل مغ الفعل الثالثي، . طخيقة اشتقاقو: 2
  3. اشتقاقو مؽ الفعل الثالثي:1. 2

 ُيراغ مغ الفعل الثالثي عمى كزف )َفاِعل( نحػ:
 فاِتح... َسِمَع: َساِلع، كَعَخؼ: عاِرؼ، كنطخ: ناِضخ، كَكَتَب: َكاِتب، كفتح: -

كيراغ مغ الثالثي األجػؼ عمى كزف )فاِعل( بديادة ألف بعج حخفو األّكؿ، كإبجاؿ 
 حخؼ الِعّمة ىسدة مكدػرة نحػ:

 قاَؿ: َقاِكؿ: قاِئل، كقاَد: قاِكد: قاِئج، كباَع: باِيع: باِئع، كساَر: ساِيخ: ساِئخ... -
ج فائو، كدمج ىسدة الفعل كُيراغ مغ الثالثي السيسػز األّكؿ )الفاء( بديادة ألف بع

 باأللف الدائجة، ِليريخا حخؼ مجٍّ )آ( ككدخ عيشو نحػ:
 َأَمَخ: َأاِمخ: َآِمخ، كَأَخح: َأاِخح: آِخح، كَأَكَل: َأاِكل: َآِكل... -

 كُيراغ مغ الثالثي السزعَّف بديادة األلف بعج فائو )حخفو األّكؿ( نحػ:

                                                           
 ، كالخاجحي،1/182، جامع الجركس العخبية، كالغالييشي، 326، 40، الكاؼية كالذاؼية، كابغ الحاجب، 157 -4/155، السقتزبيشطخ: السبخد،  1

 .75، التصبيق الرخفي
 .1/186 جامع الجركس العخبية،يشطخ: الغالييشي،  2
، 327 -326، 41، الكاؼية كالذاؼية، كابغ الحاجب، 76 -1/75، األصػؿ في الشحػ، كابغ الدخاج، 238 -1/237يشطخ: السبخد، السقتزب،  3

، 76، التصبيق الرخفي، كالخاجحي، 104، التصػر الشحػؼ ، كعبجالتػاب، 149 -2/148، شخح ابغ عقيل، كابغ عقيل، 31الظ، متغ األلؽية، كابغ م
 .92 -91، الرخؼ العخبيكالدامخائي، 
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-  : : َماّد، كَفخَّ : َىاّز، كَمجَّ : َكاّر...َىدَّ  َفاّر، كَكخَّ
  1. اشتقاقو مؽ الفعل فؾؽ الثالثي:2. 2

ُيراغ مغ مزارع الفعل فػؽ الثالثي بإبجاؿ حخؼ السزارعة ميسًا مزسػمة، ككدخ 
 ما قبل آخخه نحػ:

ع، كُيَجْحِخُج: ُمَجْحِخج، كَيْجَتِسع: ُمْجَتِسع - ُع: ُمَقصِّ ـُ: ُمْقِجـ، كُنذاِرؾ: ُمذاِرؾ، كُيقصِّ ، ُأقِج
ـ، كَيدَتعسل:ك  ـ: ُمتقجِّ  ُمْدَتْعِسل، كَيْعَذْػِشُب: ُمْعَذْػِشب... َيْشَرِخُؼ: ُمْشَرِخؼ، كَيتقجَّ

 :كُيراغ مغ
 .، كالسَزعَّفمزارع )َأْفَعَل( السعتل األجػؼ . أ

 مزارع )َفاَعَل( السزّعف. . ب
 ْيغ.، كالسزّعفَ ج. مزارع الخساسي )ِاْفَتَعَل( ك)اْنَفَعَل( األجػفيغ

(. د. مزارع  الُخساسي )ِاْفَعلَّ
جاسّي األجػؼ.ق  . مزارع الدُّ
 بإبجاؿ حخؼ السزارعة ميسًا مزسػمة فقط نحػ: 
 َأفاَد: ُيِفيُج: ُمِفْيج، كَأَجاَد: ُيِجْيُج: ُمِجْيج، كأََعاَف: ُيِعْيغ: ُمِعْيغ... -
: مُ  - : ُيِكخُّ : ُيِيّد: ُمِيّد، كَأَكخَّ : ُمِذّج، كأََىدَّ : ُيِذجُّ  ِكّخ...َأَشجَّ
: ُمَكاّر... - : ُيَكارُّ : ُمَياّز، ككارَّ : ُييازُّ : ُمَذاّد، كَىازَّ : ُيَذادُّ  شادَّ
 .ِاْقَتاَد: َيْقَتاُد: ُمْقَتاد، كاْعَتاَد: َيْعَتاُد: ُمْعَتاد، كاْنَياَر: َيْشَيار: ُمْشَيار، كاْنَقاَد: َيْشَقاد: ُمْشَقاد. -
: ُمْيَتّد، ك  - : َيْيَتدُّ : َيْشَدّخ: ُمْشَدّخ... ِاْىَتدَّ : َيْشَجّخ: ُمْشَجّخ، كاْنَدخَّ : ُمْفَتّخ، كاْنَجخَّ : َيْفَتخُّ  اْفَتخَّ
: َيْعَخّج: ُمْعَخّج، كاْخَزّخ: َيْخَزّخ: ُمْخَزّخ. - : ُمْحَسّخ، كاْعَخجَّ : َيْحَسخُّ  ِاْحَسخَّ
 : ُمْدَتِشْيخ...ِاْسَتَفاَد: َيْدَتِفْيج: ُمْدَتِفْيج، كاْسَتَشاَر: َيْدَتِشْيخُ  -
لتو: 3   2يجّؿ عمى صفة مؤقَّتة في السػصػؼ نحػ:. دال
جؽ اتِّرافًا مؤقَّتًا. -  َأحسُج صاِدٌؽ: دّؿ اسع الفاعل )صاِدؽ( عمى اتِّراؼ أحسج برفة الرِّ
 تًا.ِزياٌد قاِدـٌ: دؿَّ اسع الفاعل )قاِدـٌ( عمى اتِّراؼ زياد برفة الُقجـك اتِّرافًا مَؤقَّ  -
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فُة التي دّؿ عمييا اسُع الفاعل مالزمة لراحبيا، ثابتة ؼيو، كاف اسُع كإذا  كانت الرِّ
اللة نحػ:الفاعل صفة مذبَّ   1ية مغ حيُث السعشى، كالجَّ

لحلظ )قادٌر( صفة ك تة؛ هللُا قاِدٌر: صفُة الُقجرة ثابتٌة في هللا تعالى، كليدت شارئة، مؤقَّ  -
 فع.مذّبية بالّشطخ إلى السعشى ال إلى المّ 

كُمالِزمة لو في كّل األكقات، كليدت مؤقَّتة،  ُة الَعجؿ ثابتة في ُعَسخ)ر(عاِدٌؿ: صف ُعَسخُ  -
ياؽ صفة مذبَّية باالعتساد عمى معشاه، كداللتو ال عمى  زائمة؛ كلحلظ )عاِدٌؿ( في ىحا الدِّ

ْخؼّية.  صيغتو الرَّ
 2:كضائف صخؼّية في ِسياؽ كاحج، ىي أربعفاسُع الفاعل ُيؤّدؼ 

 أ. الجاللة عمى الحجث: كىػ معشى السرجر، كىػ ثابت.
 ب. الجاللة عمى الحجكث: كىػ معشى الفعل، كىػ ُمتغيِّخ.

 ج. الجاللة عمى الفاعل الحؼ قاـ بو.
 . الجاللة عمى زمغ الحجكث الحؼ عبَّخ عشو نحػ:د
جث الثابت ؼيو، أحسُج قائٌع: دّؿ اسع الفاعل )قاِئٌع( عمى معشى السرجر )ِؾياـ( كىػ الحَ  -

ـَ( كىػ الُحجكث الُستغيِّخ، كعمى الفاعل أحسج الحؼ قاـ بالؿياـ ، كعمى كعمى معشى الفعل )قا
 ك السدتقبل.زمغ الؿياـ، كىػ الحاضخ، أ

الفاعل عمى ذات، صار جامجًا تخؾ الػصؽّية نحػ: خاِلج، كصاِلح،  كإذا ُأشِمق اسعُ 
مسات صفات ُمذتّقة بل صارت أسساء جامجة كعاِمخ... أسساء أشخاص، فسا عادت ىحه الك

 تجّؿ عمى ذات، كإف كانت صيغتيا الّرخؼية اسَع فاعل.
كقج كرد في كالـ العخب اسُع الفاعل مغ الخباعي )َأْفَعَل( عمى كزف )َفاِعل( ككأّنو 

 3َمُرػٌغ مغ الّثالثي. كىحا نادٌر نحػ:
ِقل، كأَْغزى: غاٍض، كَأْمَمَح: َماِلح، كَأْمَحَل: كَأْبَقَل باأَْعَذَب: عاِشب، كَأْيَفَع: َياِفع،  -

 َماِحل.
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 مبالغة اسؼ الفاعل
 1ىي ألفاظ تجّؿ عمى ما يجّؿ عميو اسع الفاعل بديادة، ككثخة، كُمباَلغة.. تعخيفيا: 1
 2ال ُيقاُس عمييا، كىي:ك حَفع، األكزاف تُ  كىحه يا أحَج عذخ كزنًا َسساعّيًا،ل. أكزانيا: 2
ْيل: َكحَّ اؿ: َفعَّ  - اَلة، كِمْفِعيل: ِمْعِصيخ، كِمْدِكيخ، كِفعِّ َمة، كَرحَّ اَلة: َعالَّ اب، كَحخَّاث، كَفعَّ

ْيق، كِكحِّْيب، كَفُعػؿ: َأُكػؿ، كَخُجػؿ، كَفِعيل: َجِخْيح، كَكِمْيع، كَفِعل: َحِحر ، كُفعَّاؿ: ، كَفِخحِصجِّ
.ُكبَّار، كُفعُّػؿ: ُسبُّػح، كُقجُّكس، كَؼْيُعػؿ: قَ   يُّـػ

فاسع الفاعل )َكاِذب( يجّؿ عمى كحب عادّؼ، مألػؼ كقع مغ صاحبو مّخة كاحجة في 
ككحلظ  اب( عمى كحب كثيخ كقع مغ صاحبو،حَّ بيشسا تجّؿ صيغة السبالغة )كَ  مػقف معيَّغ

 في:
جؽ اتِّرافًا عادّياً أحسُج صاِدؽٌ  - كقع  : دّؿ اسُع الفاعل )صاِدؽ( عمى اتراؼ أحسج بالرِّ

 خَّة كاحجة في مػقف كاحج.مشو م
يق( يِ أحسُج ِصجّ  - جؽ اتِّرافًا دلَّت ٌق: صيغة السبالغة )ِصجِّ عمى اتِّراؼ أحسج برفة الرِّ

كثيخًا كقع مشو في أكثخ مغ مػقف. كىحا عمى سبيل الحؿيقة إف كاف أحسُج كحلظ فعاًل، كعمى 
 طيخه بيحا السطيخ.سبيل االّدعاء إذا لع يكغ أحسُج كحلظ بل ُيخيُج الستكّمع أف يُ 

ؼ، كانت صفة مذبَّية مغ كإذا دّلت صيغة السبالغة عمى صفة ثابتة في السػصػ 
 عشى نحػ:حيُث الس

زؽ ثابتة في هللا تعالى، كال َيجػز  - هللُا َغفَّاٌر، كَتػَّاٌب، كرزَّاؽ: صفات السغفخة، كالّتػبة، كالخِّ
ػَّاب، كَرزَّاؽ( كُربػبيَّتو؛ كلحلظ )َغُفػٌر، كتَ و، تة؛ النتفاء ذلظ مع ُقّػترئة، مؤقَّ أْف تكػف شا

خؼّية.انييا ال إلى صيغصفات مذّبية بالشَّطخ إلى مع  يا الرَّ
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 اسؼ السفعؾؿ
ّـِ، كالشاقز؛ لمجاللة عمى َحَجث كقع عمى  . تعخيفو:1 ىػ صفة ُتْؤَخح مغ الفعل السجيػؿ التا

 1د( ال الثُّبػت كالّجكاـ.السػصػؼ بيا ُكقػعًا مَؤقَّتًا )الُحجكث، كالتججّ 
و(:2 ْؾغِّ  . طخيقة  اشتقاقو )ص 

 ُيذتق مغ الفعل الثالثي، كغيخ الثالثّي.
  2. اشتقاقو مؽ الفعل الثُّالثي:1. 2

 ّق مغ الفعل الثالثي، السجيػؿ عمى كزف )َمْفُعػؿ( نحػ:ُيذتَ 
، كُفِتَح: َمْفُتػح، كُنِرخ: َمْشُرػر، كُعِثخ: مَ  -  ْعُثػر، كُكِجج: َمْػُجػد.ُرِسَع: َمْخُسـػ

، كإبجاؿ حخؼ السزارعة ميسًا  وكُيراغ مغ الثالثي األجػؼ بحكخ مزارع  السعمـػ
 مفتػحة نحػ:

 ِبْيع، كَشاَر: َيِصْيخ: َمِصْيخ.قاؿ: َيُقػُؿ: َمُقػؿ، كقاَد: َيُقػد: َمُقػد، كَباَع: َيِبْيُع: مَ  -
، كإبجاؿ كُيراغ مغ الفعل الثالثّي الشاقز، كالمؽيف السق خكف بحكخ مزارعو السعمـػ

 حخؼ السزارعة ميسًا مفتػحة، كتذجيج آخخه نحػ:
ػ: َيْكِػؼ: َسَقى: َيْدِقي: َمْدِقّي، كَمَذى: َيْسِذي: َمْسِذّي، كَنَػػ: َيْشِػؼ: َمْشِػّؼ، كَكػَ  -

 َمْكِػّؼ...
خ عيشو، ، كتدكيغ فائو، ككدوكُيراغ مغ المؽيف السفخكؽ بديادة ميع مفتػحة في أّكل

 كتذجيج آخخه نحػ:
 َكَقى: َمْػِقّي، كَكَفى: َمْػِفّي، ككَنى: َمْػِنّي... -
بحكخ مزارعو  اغ مغ الفعل فػؽ الثالثيُيَر  3. اشتقاُقو مؽ الفعل فؾؽ الثالثي:2. 2

 السجيػؿ، كإبجاؿ حخؼ السزارعة ميسًا مزسػمة نحػ:
، كسمََّع: ُيَدمَُّع: ُمَدمَّع، كَدْحَخَج: ُيَجْحَخُج: ُمَجْحَخج، ُمَداَىع ع: ُيَداَىُع:اىَ : ُيْكَخـُ: ُمْكَخـ، كسَ ـَ خَ َأكْ  -
: ُيَيازّ ك  : ُيَذاّد: ُمَذاّد، كَىازَّ  .: ُمَيازّ َجْمَبَب: ُيَجْمَبُب: ُمَجْمَبب، كَشادَّ
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: ُيْشَيدَ َتَسكَّغَ  -  ـ: ُمْشَيَدـ، كاْجَتَسَع: ُيْجَتَسُع:: ُيَتَسكَّغ: ُمَتَسكَّغ، كَتَساَلَظ: ُيَتَساَلُظ: ُمَتَساَلظ، كاْنَيَدـَ
: ُمْجَتَسع،  : ُيْحَسخُّ َتَفاَد: ُيْدَتَفاد: ُمْدَتَفاد، ، كاْسَتْعَسَل: ُيْدَتْعَسُل: ُمْدَتْعَسل، كاسْ ُمْحَسخّ كاْحَسخَّ

: ُمْصَسَأّف، كاْعَذْػَشَب: ُيْعَذْػَشُب: ُمْعَذْػَشب.ْشسَ كا : ُيْصَسَأفُّ  َأفَّ
يغ الرَّ 3 يغ  1:فية التي ُتدتخجـ بسعشى اسؼ السفعؾؿخ . الرِّّ في المغة العخبية بعس الرِّ

خ،  فة، كُتؤّدؼ معشى اسع السفعػؿ، كُتدتخَجـ بمفع كاحج لمسحكَّ الّرخؼية التي َتحسل معشى الرِّ
 كالسؤنَّث، كىي:

ْفُعؾؿأ.  يٌل بسعشى م  أحسُج جخيٌح، نحػ: َجخيٌح بسعشى َمجخكح، كَذِبيح بسعشى َمْحُبػح، ؼُيقاؿ:  ف عِّ
 كفاشسٌة جخيٌح.

ْفعؾؿب.  ػح، كِقْشز بسعشى َمْقشػص، ؼُيقاؿ: زياٌد ِقْشز، بُ حْ : ِذْبٌح بسعشى مَ ػحن فِّْعٌل بسعشى م 
 ى ِقْشز.ْمسَ كسَ 

ْفُعؾؿج.  نحػ: َقَشٌز بسعشى َمْقُشػص، كَسَمٌب بسعشى َمْدُمػب، ؼُيقاؿ: سعيٌج  ف ع ٌل بسعشى م 
 َسْمٌب، كأميشُة َسْمٌب.

ْفُعؾؿ د. الَخخكُؼ نحػ: ُأْكَمٌة بسعشى مأكػؿ، كُمْزَغٌة بسعشى َمْسزػغ، ؼُيقاؿ:  ُفْعم ة بسعشى م 
 ُأْكَمٌة، كالَعْشَدُة ُأْكَمٌة.

فات، أفادت معشى السبالغة، كالتكثيخ ال  كإذا زيجت التاء السخبػشة في نياية ىحه الرِّ
خيٌح، فديجت التاء السخبػشة؛ لمجاللة األصل: فاشسُة جَ فمعشى التأنيث نحػ: فاشسُة َجخيحٌة، 

عاًء، كنحػ:  عمى كثخة ُجخكحيا حؿيقًة أك ادِّ
 َلْيَمى َسَمٌب: أؼ مدمػبة َسْمبًا عادّيًا، معخكفًا. -
عاء. -  ليمى َسَمَبة: أؼ مدمػبة َسْمبًا كثيخًا، ُمباَلغًا ؼيو حؿيقة أك ادِّ

فة السذّبية ألّنيا عمىػؿ( فػزف )َفِعيل( أبمغ مغ كزف )َمْفعُ   الثابتة، فػ  كزف الرِّ
ػؿ( فيػ ة عمى الجخح مغ )َمْجُخكح( ك)َكِحيل( أبمغ مغ )َمْكحُ ل)َجخيح( أبمغ، كأقػػ في الجال

حتسل الحاؿ، ب مغ الثبػت بيشسا اسع السفعػؿ يَ عمى معشى قخييجّؿ عمى الثبػت، أك 
 تة.كاالستؿباؿ، كغيخىسا، فيػ حالة مؤقَّ 
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نحػ: أنَت َمقتػٌؿ أؼ في  اقبل أف َيتَّرف بي اَمق عمى صاحبيصكصيغة )َمفُعػؿ( تُ 
َفِعيل( ُتصَمق عمى صاحبيا بيشسا صيغة ) السدتقبل، فيػ لّسا ُيقتل، كلّسا يقع عميو القتُل بعجُ 

 كمثُمو )َمْحُبػٌح( ك)َذِبْيٌح(. بعج أف كقع عميو القتُل، كانتيى، نحػ: ىحا َقِتيلٌ  ابي وتِّرافبعج ا
عيف بيشسا صيغة )َفعِ ْفُعػؿ( تجّؿ عمى الػصف الذَّ كصيغُة )مَ  يل( تجّؿ عمى جيج، كالزَّ

 الػصف الذجيج نحػ:
 كح: يحتسل أف يكػف ُجخُحَظ كثيخًا أك قمياًل.أنَت َمْجخُ  -
 أنَت َجِخيٌح: ُجْخُحظ كبيخ، كَشجيج، كعسيق، كخصيخ. -

ككزف )َفِعيمة( اسع نحػ:  كالفخؽ بيغ كزف )َفِعيل( ك)َفِعيمة( أّف كزف )َفِعيل( صفة،
 َنْعَجٌة َذبيٌح )صفة( كنعجٌة َذبيحة )اسع(.

كزف )َفِعيمة( عمى إعجاد  كيجّؿ كزف )َفِعيل( عمى اتِّراؼ صاحبو بو بيشسا يجؿّ 
 نحػ: صاحبو؛ لالّتراؼ بو

فة. -  َبقخٌة َذِبيح بسعشى ُذِبحت، ككقع عمييا فعل الحَّبح، كاتَّرفت بيحه الرِّ
 1ُتيّيأ لو.ك ِبيحة بسعشى أّنيا ما ُذِبحت بعج، فيي ُتَعّج لمحبح، َبَقخٌة ذَ  -
تًا، مقخكنًا بدمغ يجّؿ اسع السفعػؿ عمى َمغ كقع عميو الفعل )الحجث( كقػعًا مؤقَّ  2و:. داللتُ 4

 ماٍض، أك حاضخ، أك مدتقبل، غيخ ثابت نحػ:
ـُ َمصبػٌخ البارحةَ  - قػع حجث الصَّبخ عمى الّصعاـ ػخ( عمى ك ْصبُ : دّؿ اسع السفعػؿ )مَ الّصعا

 في الدمغ الساضي.
( عمى كقػع حجث اليديسة عمى العُجّك في العجكُّ ميدكـٌ ال َمحالَة: دّؿ اسع السفعػؿ )َمْيدُ  - ـك

 الدمغ السدتقبل.
 ْحُبػٌح: دّؿ اسع السفعػؿ عمى كقػع حجث الّحْبح في الدَّمغ الحاضخ.الَخخكُؼ مَ  -

 صفة ثابتة في صاحبو، صار صفة مذّبية نحػ:كإذا دّؿ اسع السفعػؿ عمى 
فة في هللا ْدؤُ السفعػؿ )مَ  ه: دّؿ اسعُ دؤكٌؿ عغ رزِؽ عبادِ هللُا مَ  - كؿ( عمى ثبػت ىحه الرِّ

 تعالى، كىي السدؤكلية عغ رزؽ عباده، كىي مدؤكلية دائسة، مدتسّخة، غيخ مؤقَّتة.

                                                           
 .57 -53، األبشيةمعاني يشطخ: الدامخائي،  1
 .53-52، الرخؼ العخبي، كالدامخائي، 16، دركس الترخيفيشطخ: السؤدب،  2
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ج مقيَّ )معقػٌد( في ىحا الحجيث الّشبػّؼ غيخ "الخيُل َمْعُقػٌد بشػاصييا الخيُخ": فاسع السفعػؿ  -
بدمغ، كال كقت، فيػ صفة مذّبية مغ حيُث السعشى، كالجاللة؛ ألّنو يجّؿ عمى ثبػت صفة 

 العْقج في الخيل، كإف كانت صيغتو الّرخؼية اسع مفعػؿ.
كإذا ُسسِّي باسع السفعػؿ شيٌء )إنداف، حيػاف، مكاف...( صار اسسًا جامجًا، كإف 

 صيغتو الّرخؼية اسع مفعػؿ نحػ:كانت 
 َمحسػد: اسع شخز محّكخ؛ كلحلظ ىػ اسع جامج عمى صيغة اسع السفعػؿ. -
 لحلظ ىػ اسع جامج عمى صيغة اسع السفعػؿ.ُمْرَصَفى: اسع شخز محّكخ؛ ك  -
قج يأتي اسع السفعػؿ مغ الثالثي األجػؼ عمى األصل، عمى كزف  1. ُشحكذ اسؼ السفعؾؿ:5

 ححؼ كاكه ، كىحا شاّذ، ال ُيقاس عميو نحػ: )مْفُعػؿ( دكف 
ْبُيػع، كاألصل: َمِبْيع، كَكاَؿ: َمْكُيػؿ، كف، كاألصل: َمُرػف، كباع: مَ ػُ صاف: َمْر  -

 كاألصل: َمُجكؼ. ْجُكْكؼ )َمْبُمػؿ(ِعْيغ، كَداؼ: مَ كاألصل: َمِكْيل، كَعاَف: َمْعُيػف، كاألصل: مَ 
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فة السُ  باسؼ الفاعل يةذبَّ الرِّّ

؛ ىي صفة. تعخيفيا: 1 ة عمى صفة ثابتة في للمجال ُتؤَخح مغ الفعل الثالثي الالـز
 1السػصػؼ بيا.

فة السذبَّية مغ الفعل الالـز الثالثي عمى أحج األكزاف،  . صؾغيا، كأكزاُنيا:2 ُتراغ الرِّ
خؼّية اآلتية: يغ الرَّ  2كالرِّ

: َحُدغ: َحَدغ، لر: َحِحر، كَفِخح: َفِخح،، كَفعَ حُ كَفِعل: حَ  ،ف، كَشُخؼ: َشِخيَفِعيل: َكُخـ: َكِخيع -
َغ: َحَراف، كُفَعاؿ: َشُجع: ، كَفَعاؿ: َجُبَغ: َجَباف، كَحُر كُفْعل: َصُمب: ُصْمبكَبُصل: َبَصل، 

ساد: َسيِّج، ك ُشَجاع، كِفَعاؿ: َشُيب: ِشَياب، كَؼْيَعل: َفَرل: َؼْيَرل، كَؼْيِعل: مات: َميِّت، 
 ْفَعل: َفْعاَلء: أْحَسخ: َحْسَخاء، كَفْعاَلف: َفْعَمى: َعْصَذاف: َعْصَذى.كأَ 
خفّية، كالسعشؾّية:3   3. داللتيا الرَّ

فة السذّبية عمى أّف معشاى ا )الرفة السػجػدة فييا( ثابت في السػصػؼ؛ تجّؿ الرِّ
فة  كغيخ مقّيج حجث، كال تجّؿ عمى تجّؿ عمى ال السذبَّية ال زمغ ليا بسعشى ىيبالدمغ. فالرِّ

د، فكأّنيا قخيبة إلى السرجر مغ ىحه الجية؛ لجاللتو عمى الحجث غيخ السقيَّج بد  مغ زمغ محجَّ
 نحػ:

فيػ ليذ سخيعًا في كقت،  خعة ثابتة في أحسج في كل األكقات،أحسُج َسخيٌع: صفُة الدُّ  -
 كَبصيئًا في كقت آخخ.

جاعة ثابتتاف في محسَّج في كلِّ األكقات.َجاع: ِصفتا البصػلة، ُمحسٌَّج َبَصٌل، كشُ  -  كالذَّ
فة السذ كتتذابو بعُس  خؼية بيغ مبالغة اسع الفاعل، كبيغ الرِّ يغ الرَّ ّبية نحػ الرِّ

ياؽ ىسا المحاف ُيِعيشاف في َتْحجيج السعشى الُسخاد أؼ صيغة )َفِعيل( ك)َفِعل(  كَقرُج الستكمِّع كالدِّ
 فة، اك إرادة معشى الثُّبػت نحػ:إرادة معشى السبالغة في ىحه الرِّ 

فة كثيخًا، كُيسِكغ أاّل َيكػف  عأحسُج َشِخيف: إذا كاف قرُج الستكمِّ  -  أّف أحسج يّترف بيحه الرِّ

                                                           
، كياقػت، 1/189، جامع الجركس العخبية، كالغالييشي، 334، الكاؼية كالذاؼية، كابغ الحاجب، 1/130، األصػؿ في الشحػيشطخ: ابغ الدخاج،  1

 .242، الرخؼ التعميسي
متغ ، كابغ مالظ، 334، 40، الكاؼية كالذاؼية، كابغ الحاجب، 294، السعجع السفرل، كاألسسخ، 163 -4/158، السقتزب يشطخ: السبخد، 2

الشحػ ، ، كجصل196 -190، جامع الجركس العخبية، كالغالييشي، 10 -3/3، 475 -2/474، حاشية الّربّاف، كابغ الرباف، 32 -31، األلؽية
 .239 -238، 151، 2كالرخؼ

 .111، الرخؼ العخبي، كالدامخائي، 3/154، معاني الشحػ، كالدامخائي، 1/189، جامع الجركس العخبيةيشطخ: الغالييشي،  3
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خؼ مالزمة لو، ال  كإذا قرَج أفَّ  ،ةً َشخيفًا في بعس األكقات، كاف السعشى ُمبالغ صفة الذَّ
فة السذّبي ُتفارقو، ثابتة ؼيو، كاف السعشى عمى الثبػت،  ككحلظ: ُعَسُخ َحِحٌر. ة،كالرِّ

فة السذّبية شيء )إنداف، َحَيػاف، مكاف...( صارت اسسًا جامجًا يجّؿ  كإذا ُسسِّي بالرِّ
 عمى ذات، كلع َتعج صفة، كُتعاَمل معاممة االسع الجامج الحات نحػ:

 َحَدغ: اسع إنداف، كِشياب: اسع ِحراف، كَشخيفة: اسع امخأة... -
، كُتَؤنَّث، خ، كُتجَسع، كُتحكَّ ىُشبِّيت باسع الفاعل؛ ألّنيا ُتثشّ  باسؼ الفاعل: تذبيييا . سببُ 4

 1السعخفة بعجىا َتذبييًا لو بالسفعػؿ بو نحػ: االسعَ  كيجػز أف تشِربَ 
 َبَصٌل: َبَصالف: أْبَصاؿ: َبَصَمُة: َبَصَمتاِف: َبَصالت. -
 .َجاَعَتاِف: ُشَجاَعاتُشَجاع: ُشَجاَعاف: ُشْجَعاف: ُشَجاَعة: شُ  -
ية كاسؼ الفاعل:5 فة السذبَّ  2ُتػَجج خسدة فخكؽ بيشيسا، ىي: . الفخؽ بيؽ الرِّّ

فة السذبَّية عمى أ. يجّؿ اسع الفاعل عمى صفة شارئة، مؤقَّ  تة في السػصػؼ، كتجّؿ الرِّ
 صفة ثابتة ؼيو نحػ:

 يذ غِشّيًا في كّل األكقات.تة ؼيو، فيػ لأحسُج ُمْغَتٍغ بسعشى أّف الِغشى حالة مؤقَّ  -
ككحلظ  ِشيٌّ في كّل األكقات، كالحاالت،أّف الِغَشى حالة ثابتة ؼيو، فيػ غَ  ىأحسُج َغِشيٌّ بسعش -

 )محّسٌج قاِدـٌ( ك)ُمحسٌَّج َقِجيٌع(...
شارئة في  ماٍض، أك حاضخ، أك مدتقبل؛ ألّنياب. يجّؿ اسع الفاعل عمى صفة مقتخنة بدمغ 

د؛ ألّنيا ثابتة في  جّؿ الرفة السذّبية عمى صفةالسػصػؼ بيشسا ت غيخ مقّيجة بدمغ محجَّ
د، َمحرػر، كَمقرػر، كُمعخَّض  السػصػؼ. فالدمغ مع اسع الفاعل ضيِّق؛ ألَنو محجَّ

ف لالنقصاع بيشسا الدمغُ  ، كشاملٌ مع الرِّ الساضي،  األكقات، كلَّ  ة السذّبية كاسٌع، كعاٌـّ
، ال َيحتسل االنقصاع نحػ:مدكىػ  كالحاضخ، كالسدتقبل،  تسخٌّ

 و مقّيج بالدمغ السدتقبل.: ُقجكمُ أحسُج قادـٌ عميشا اليػـَ  -
 أحسُج َقِجيٌع َعميشا: ىػ َيقجـ عميشا في كّل كقت. -

، كالستع ج. ُيذتق اسعُ   مغ الالـز  ّجؼ بيشسا ُتذَتّق الرفة السذّبيةالفاعل مغ الفعل الالـز

                                                           
الرخؼ لدامخائي، ، كا243، الرخؼ التعميسي، كياقػت، 1/189، جامع الجركس العخبية، كالغالييشي، 334، الكاؼية كالذاؼيةيشطخ: ابغ الحاجب،  1

 .112، العخبي
 .120، الرخؼ العخبي، كالدامخائي، 198 -1/197، جامع الجركس العخبيةيشطخ: الغالييشي،  2
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 ًا نحػ:ِؾياسًا، كمغ الستعّجؼ َسساع
(: َكاِتب، كَفَتح )متعّج(: َفاِتح... - (: َىاِجع، كَكَتَب )متعجٍّ (: َصاِدؽ، كَىَجع )الـز  َصَجؽ )الـز
(: َبَصل... - (: َعِطيع، كَبُصل )الـز  َعُطع )متعجٍّ

فة السذبَّية الفعَل  د. ُيذِبو اسع الفاعل في ضبط حخكاتو الفعل السزارع بيشسا ال ُتذِبو الرِّ
 ي حخكاتو نحػ:السزارع ف

عل يتألف مغ حخكة، فدكػف، فحخكتيغ، ككحلظ الفعل السزارع )َيْدُخُع( : اسع فاْاِرعٌ سَ  -
 ػف، فحخكة.ة )َسِخيٌع( تتألف مغ حخكتيغ، فدكبيشسا الرفة السذّبي

َعاِشٌر: اسع فاعل يتألف مغ حخكة، فدكػف، فحخكتيغ، ككحلظ الفعل السزارع )َيْعَصُر(  -
 ذبَّية )َعْصَذْاُف( تتأّلف مغ حخكة، فدكػف، فحخكة، فدكػف، فحخكة.بيشسا الرفة الس

فة السذبّ ق. ال تجػز إضافة اسع الفاعل إلى فاعل بيش ية إلى فاعميا. سا تجػز إضافُة الرِّ
 كىحا بحٌث َنْحػّؼ، ال نتشاكلو ىشا.

فة السذبَّية: 6 فة السذبَّ . أنؾاع الرِّّ  1ع، ىي:يا ثالثة أنػا ية مغ حيُث صياغتُ لمرِّ
، السترّخؼ نحػ: : ىي التي ُتراغ مغ الفعل الثال. صفة مذّبية أصمّية1. 6 ثي، الالـز

 َشُيب: ِشَياب.ُطف: َنِطيف، كَبُصل: َبَصل، كَ : َشِخيف، كنَ َشُخؼَ 
ىي التي ُتراغ مغ األفعاؿ فػؽ الثالثية عمى كزف مغ  . صفة مذبَّية غيخ أصمّية:2. 6

 تّقة مغ الثالثي نحػ:ية السذأكزاف الرفة السذبَّ 
: َشِجيج... ِاْفَتَقخ: َفِقيخ، -  كاْشَتجَّ
لة: . صفة مذبَّ 3. 6 صيغة مبالغة اسع الفاعل، أك  ىي في األصل اسُع فاعل، أكية ُمحؾَّ

اسع مفعػؿ؛ لكشيا دّلت عمى صفة ثابتة في السػصػؼ، فرارت صفة مذّبية مغ حيث 
 السعشى. كذكخنا ذلظ سابقًا.

فة كقج يقرُج الس تكمِّع باستخجاـ اسع الفاعل، كمبالغتو، كاسع السفعػؿ بسعشى الرِّ
تة في صاحبيا، كمعشى الثُّبػت، السذبَّية أّف السعشى َيحتسُل السعشييغ، معشى كػف الرفة مؤقَّ 

 كمعشى السبالغة نحػ:

                                                           
 290 -289، السعجع السفّرليشطخ: األسسخ،  1
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عاءً أحسُج َسخيٌع: قج يكػف السعشى عمى أّنو سخيع كثيخًا عمى السبالغة حؿيقة أك ا - ، أك عمى دِّ
كقج يقرج  مغ أحج السعشييغ، لظ إف لع يكغ الستكمِّع متأكِّجاً كذ خعة ؼيو،معشى ُثبػت الدُّ 

غيخ معيػد، كال مألػؼ عمى سبيل السبالغة في  أؼ الّدخعة ثابتة في أحسج ُثبػتاً السعشييغ معًا 
 معشى الثُّبػت.

جؽُ  - ما، ى أّنو محسػٌد في كقٍت َمْحُسػٌد: قج يكػف السعشى عمى اسع السفعػؿ بسعش الرِّ
بحدب الَسقاـ، كقْرِج الستكمِّع.  كغيخ محسػٍد في كقت آخخ، كمكاف آخخ، كذلظ، كمكاٍف ما

فة السذبَّية بسعشى أنّ  كقج ُيقَرج  و محسػٌد في كّل مكاف، كَزماف،كقج يكػف عمى معشى الرِّ
 السعشياف معًا.
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 فزيلاسؼ التَّ 
شيئيغ، أك أكثخ اشتخكا في صفة  ػ صفة ُتذَتّق مغ الفعل؛ لمجاللة عمى أفّ ى . تعخيفو:1

فة نحػ:  1كاحجة، كزاد أحجىسا عمى اآلخخ في ىحه الرِّ
لكغ ك  ،عمى أّف أحسج، كخالجًا سخيعاف )َأْسَخع( أحسُج أسخُع مغ خالٍج: دّؿ اسع التفزيل -

 ُسخعة أحسج أعمى مغ سخعة خالج.
خػاتيا: دّؿ اسع التفزيل )َأْجَسل( عمى اتِّراؼ فاشسة كأخػاتيا برفة َأْجَسُل مغ أَ  فاشسةُ  -

 فكمُُّيغَّ جسيالت لكْغ َجَساُؿ فاشسة َيفػُؽ َجَساَؿ َأخػاتيا. ،الَجَساؿ
 :فزيل مغ أربعة عشاصخ صخؼّية، ىييتأّلف معشى التَّ . عشاصخ الّتفزيل: 2

ل زَّ  ّتفزيل ؼيو أكثخ، كأعمى.: يأتي قبل اسع التفزيل، كتكػف صفة الأ. الُسف 
ل.ب. اسؼ التفزيل  : يأتي بعج الُسَفزَّ

ؽْ  ل عميو.: ج. مِّ  ىػ حخؼ جّخ يأتي بعج اسع التفزيل، كيجخل عمى السفزَّ
ل عميو زَّ ل )ِمْغ( الجاّرة، كتكػف صفُة التَّفزيل ؼيو أقلَّ  : يأتي بعجد. الُسف  كىحا  ،مغ الُسَفزَّ

 ما رأيشاه في السثاليغ الّدابقيغ.
ؾُغو، ككزُنو:3 خ، ك)ُفْعَمى( ْفعَ ّتفزيل صيغة صخؼّية كاحجة، ىي )أَ سع الال 2. ص  ل( لمسحكَّ

بعة ُمْجتسعة: كُيراغ مغ الفعل لمسؤّنث، خكط الدَّ  عمى ىحا الػزف إذا ُكِججت ؼيو ىحه الذُّ
، مُ  - ـّ ، قابل لمتفاكت، ال ثُثالثي، تا  ِحْمية، يجؿ عمى لػف، أك عيب، أكَبت، ُمترخِّؼ، َمعمـػ

 كىي نفذ شخكط صياغة فعل التعّجب نحػ:
ْبَخػ: ُفْعَمى: اسع تفزيل مؤنَّث؛ ألّف الفعل خ: َأْفَعل: اسع تفزيل محّكخ، ككُ َكَبخ: َأْكبَ  -

 )كبخ( ُكِججت ؼيو الذخكط الدبعة الدابقة مجتسعة.
كَسَفل: َأْسَفل: ُسْفَمى، كَعاَل: ْدَنى: ُدْنَيا، َصَغخ: َأْصَغخ: َأْفَعل، كُصْغَخػ: ُفْعَمى، كَدَنا: أَ  -

 أَْعَمى: ُعْمَيا...
خكطَ  لتفزي عمغ الذخكط الدابقة، جيء باس كإذا ُفِقج شخطٌ   ُمداعج ُمدتػٍؼ الذُّ

بعة، كُذِكخ بعجه مباشخة مرجر الفعل السخالف، مشرػبًا نحػ:  الدَّ
                                                           

 240.199، 2الشحػ كالرخؼ، كجصل، 339، الكاؼية كالذاؼية، كابغ الحاجب، 3/248، ، السقتزبيشطخ: السبخد 1
، جامع الجركس العخبية، كالغالييشي، 193 -2/184، شخح ابغ عقيل، كابغ عقيل، 299 -298، السفرل في عمع العخبية: الدمخذخؼ، يشطخ 2
 .4/269،معاني الشحػ، كالدامخائي، 299 -298، 2الشحػ كالرخؼ، كجصل، 200 -1/199
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 ِاْنَصَمَق: فعل فػؽ ثالثي: َأْكَثُخ اْنِصالقًا. -
 كاف: فعل ناقز: َأَشجُّ َكْػَنًا. -         .عمى عيب في الجدج: أَقلُّ َعَخجاً  عُخج: فعل يجؿّ  -

خكط، كاف ذ لظ شاّذًا، ال كإذا ِصيغ اسع التفزيل عمى كزف )َأْفَعل( مغ فعل خالف الذُّ
 ُيقاس عميو نحػ: 

 ِاْخَتَرخ: فعل فػؽ ثالثي، صاغػا مشو اسع التفزيل: َأْخَرخ: َأْفَعل، كىحا شاّذ. -
 َبُيَس: يجؿ عمى لػف، صاغػا مشو اسع التَّفزيل: َأْبَيس: َأْفَعل، كىحا شاذٌّ. -
 َعُخج: يجؿ عمى عيب جدجّؼ، فقالػا: أَْعَخج: َأْفَعل، كىحا شاّذ. -

كُحِحفت ىسدة )َأْفَعل( التفزيل مغ بعس أسساء التَّفزيل التي كثخ استعساليا، كَدَكراُنيا    
 قػؿ الذاعخ:ككَشّخ، كَحّب، كاألصل: َأْخَيخ، كَأَشّخ، كَأَحّب...ك َخْيخ، كػ:  عمى األلُدغ

ْندافِّ ما ُمشِّع ا ْيٍء لِّْْلِّ بُّ ش  ح  ا  ف أ ْكث ْخت  اْلُؾُلؾع  بِّوِّ      ك  ْيئ   ُمشِّْعت  ش 
، فححؼ ىسدة اسع التفزيل؛ لكثخة استعسالو.   أؼ َأَحبُّ

 زيل عل شيئيغ أك أكثخ اشتخكا في صفةيجّؿ اسع التف 1، السعشؾّية:ةُ و الّرخفيَّ . داللتُ 4
 ىسا أكثخ مغ اآلخخ نحػ: ج، ككانت ىحه الرفة في أحمعّيشة

،  أحسُج أْكخـُ مغ أخيو: دّؿ اسع التفزيل - )َأْكَخـُ( عمى اتراؼ أحسج كأخيو برفة الكـخ
 ككحلظ إذا قمشا: أميشُة أْجَسُل مغ َصِجيقاتيا.  ى اتِّراؼ أحسج بيا أكثخ مغ أخيو،كعم

ة لفاسع التفزيل في الحؿيقة ُيؤّدؼ معشييغ في سياؽ كاحج، السعشى األّكؿ ىػ الجال
ل عميو في الرفة السػجػدة في اسع التفزيل، كىحه داللة  ل، كالسفزَّ عمى اشتخاؾ السفزَّ

ه الّرفة بتحجيج أّنيا في عمى َتفاُكت ندبة اّترافيسا بيح عاّمة، كالسعشى الّثاني الجاللةُ 
ل عميو. كىحا ما رأْيشاه في تحميل األمثمة الدابقة. خُ ل أكثالسفّز   مشيا في السفزَّ

كقج يجؿ اسع التفزيل عمى معشى التفزيل بيغ شيئيغ ال يذتخكاف في صفة كاحجة، 
ل، كغيخ مػجػد اففيسا مختمفاف َتسامًا؛ ألّف معشى الّتفزيل، كصفتو مػجػد في  يغفي السفزَّ

ل عميو نحػ:  السفزَّ
 ةمػجػدة في العدل، لكّشيا غيخ مػجػد الحالكةُ ْحَمى مغ المبغ: صفُة الّتفزيل، الَعَدُل أَ  -

 في المبغ حؿيقة.

                                                           
 . 1/199،204، جامع الجركس العخبيةيشطخ: الغالييشي،  1
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يف، كغيخ مػجػد - تاء: صفُة الحخارة مػجػدة في الرَّ يُف َأَحخُّ مغ الذِّ  في الذتاء، ةالرَّ
 فيسا شيئاف ُمختمفاف.

لسفاضمة بل يقرج التشبيو، أك في مثل ىحه التعبيخات قج ال يقِرج ا عكالػاقع أّف الستكمِّ 
تاء حارٌّ مثُل  الدامع الحؼ قج َيُطّغ، أك َيدععترحيح َمفيـػ لجػ  أّف المبَغ ُحْمػ، كأَف الذِّ

يف  ، كقج تكػف ىحه التَّعبيخات مغ باب إرادة الَسجاز ال الحؿيقة.الرَّ
فزيل، فال آخخ ال عالقة لو بالتَّ  ىفزيل معشى الّتفزيل إلى معشكقج َيتخُؾ اسُع التَّ 
 يكػُف اسَع َتفزيل نحػ:

 أْكَخمُت القػـَ َأْصَغَخُىع، كأْكَبخُىع بسعشى جسيعيع دكف استثشاء، فأنت ال تقرج التفزيل. -
ال ت ُو""- ْجع ُل رِّس  ْيُث ي  بسعشى عاِلٌع، فميذ السقرػد معشى الّتفزيل؛ ألّنو ال يجػز  1للُا أ ْعم ُؼ ح 

 الُسصَمق، كبيغ ِعمع السخمػقات الَسحجكد. الّتفزيل بيغ عمع هللِا تعالى
مْيوِّ " - ُف ع  ىؾ  أ ْىؾ  ْمق  ك  ُأ اْلخ  ْبج  ي ي  بسعشى الرفة السذّبية )َىيِّغ( كليذ معشى  2"ك ْىؾ  الَّحِّ

 يكػَف كّل شيء عميو َىيِّشًا. يتشافى مع ُقجرة هللا تعالى في أالّ التَّفزيل؛ ألّف معشى التفزيل 
خفّية .5  3السع التفزيل في االستعساؿ الّرخفي أربع حاالت، ىي:: أحؾالو الرَّ
ل، ُيدتخجَ . اسؼ تفزيل نكخة: 1. 5 ـ بريغة اإلفخاد، كالتحكيخ دكف الشَّطخ إلى حالة السفزَّ

 كتأتي بعجه )ِمْغ( دائسًا نحػ:
كخجيجة،  مغ فاشسةَ  كخالٌج أسخعُ  ، كأحسجُ ، كفاشسُة أجسُل مغ خجيجةَ أحسُج أسخُع مغ خالجٍ  -

اسع التفزيل  حطشا أفّ جاُؿ َأْسَخُع مغ الشِّداِء. ال، كالخِّ أْنذُط مغ أحسَج كخالجٍ  كخجيجةُ  كفاشسةُ 
ل السحّكخ، كالسؤّنث، كالسثّشى،  ْسُتعِسل بريغة السفخدالشكخة )َأْسخع( ا السحّكخ مع السفزَّ

 كالجسع.
ل بسشدلة )ِمْغ( مع السفّزل عميو عمى السفّزل؛ ألّف السفزَّ  تقجيعُ كال يجػز  

ل عميو بسشدلة السزاؼ إليو، كال يجػز تقجيع ا  لسزاؼ إليو عمى السزاؼ، ك)ِمغ( كالسفزَّ
 ز:، فال يجػ السزاؼ

 ذلظ في الشثخ، فيػ شاذٌّ،  كإذا كرد خالؼُ  أنذُط،ِمْغ خالٍج أحسُج َأْسَخُع، كِمْغ َخجيجَة فاشسُة  -

                                                           
 .124 سػرة األنعاـ، 1
2  ، ـك  .24سػرة الخُّ
 .254 -252، الرخؼ التعميسي، كياقػت، 202 -1/200 جامع الجركس العخبية،، كالغالييشي،  42، الكاؼية كالذاؼيةيشطخ: ابغ الحاجب،  3



el-Mâni el-Sarfiyye                                   Dr. Bekir Mehmetali 

194 
 

 كفي الذعخ، فيػ ضخكرة شعخية نحػ:
ْت أ   خ  اي  لُ إذا س  ةِّ أ ْجس  ْيش  ْؽ تِّْمػ  الغَّعِّ اُء مِّ ة        فأْسس  ْيش  ا  ع عِّ ْؾم  اُء ي   ْسس 

كاألصل: فأسساُء َأْجَسُل مغ ِتمظ الطَّعيشة. فقّجـ )ِمغ( كالسفّزل عميو )تمظ الطَّعيشة( 
عخّية.  عمى اسع التفزيل )َأْجسل( لمزخكرة الذِّ

َل في التحكيخ كالتأنيث، كاإلفخاد،  َيجب أف ُيصابق معّخؼ بػ )اؿ(: . اسؼ تفزيل2. 5 السفزَّ
 كالتثشية، كالجسع نحػ:

مخأتاف ال، كاافِ الخجُل األفزُل يأتي، كالسخأُة الُفْزَمى تأتي، كالخجالِف اأَلفزالِف يأتي -
 الخجاُؿ األفاِضُل يأتػف، كالشِّداُء الُفْزَمَياُت يأتيَغ.ك الُفْزَمَياِف تأتياِف، 

كإذا جاءت بعجه، كاف ذلظ ُشحكذًا في الشَّثخ، كضخكرًة في  عجه )ِمْغ(كال يجػز أف تأتي ب   
عخ نحػ:  الذِّ

دَُّة لِّْمك اثِّخِّ  ا اْلعِّ س  ى        ك إِّنَّ ر  ْشُيُؼ ح   كل ْدت  بِّاأْل ْكث خِّ مِّ
عخّية.  ذكخ )ِمْغ( بعج اسع التفزيل )األكثخ( السعخؼ بػ )اؿ( لمزخكرة الذِّ

 كلو ُحكساف، ىسا:  خة:. اسؼ تفزيل ُمزاؼ إلى نك3. 5
 ب. ال يجػز أف تأتي بعجه )ِمْغ( نحػ:             أ. يجب إفخاده، كتحكيخه في كل الحاالت.

اءْيِغ، كالصُّالُب َأحَدُغ جَّ امخأٍة، كخالٌج ومحّسٌج أسخُع عَ  َأْفَزُل رجٍل، كفاِشسُة أَْىجأُ  خالجٌ  -
 ُحزػٍر في الجامعة.

 كلو ُحكساف، ىسا:فة: . اسؼ تفزيل مزاؼ إلى معخ 4. 5
 .أ. ال تجػز أف تأتي بعجه )ِمْغ(

ل، كيجػز أف ُيصابق ل بمفع السفخد ب. يجػز أف ُيدتعسَ  السحّكخ دكف أف ُيصابق السفزَّ
ل في التحكيخ، كالتأنيث، كاإلفخاد، كالتثشية، كالجسع نحػ:  السفزَّ

كأحسُج َأْسَخُع الخَّاِكِزيَغ، كالصُّاّلُب أحسُج أسَخُع الخَّاكزيَغ، كُسعاد أسخُع الّخاِكزيغ، كفاشسة  -
 َأْسَخُع الحزػر، كالّصالباُت َأْسَخُع الُحزػر.

ل،فمع ُيصاب     الدابقة:، ؼُيقاؿ في الجسل وػز أف ُيصاِبقكيج ق اسع التفزيل )أسخع( السفزَّ
الخَّاِكِزيَغ،  كأحسُج َأْسَخعا ُسْخَعى الّخاِكزيغ، كفاشسةُ  أحسُج أسَخُع الخَّاكزيَغ، كُسعادُ  -

 ، كالّصالباُت ُسْخَعَياُت الُحزػر.كالصُّاّلُب َأْسَخُعػ الحزػرِ 
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 اسؼ اآللة
 1ة عمى آلة كقػع الفعل.لاسع ُيذَتّق مغ الفعل؛ لمجال. تعخيفو: 1
ؼُيذتّق اسع اآللة مغ الفعل الثالثي، السجّخد 2:. طخيقة صؾغو، كأكزانو2 ِؾياسًا  ، الستعجِّ

 لخسدة اآلتية:عمى أحج األكزاف ا
ْفع ل ّكيغ، كاألدكات الحاّدة، القاِشعة.: بخَ أ. مِّ  د: ِمْبَخد: ِمْفَعل: آلة بْخد الدِّ

م ة ْفع   : َنَقل: ِمْشَقَمة: ِمْفَعَمة: آلة الشَّقل.ب. مِّ
: َجخَّار: َفعَّاؿ: آلة الجّخ.: جَ ج. ف عَّاؿ  خَّ
اَلة: آلة التَّثمد. ف عَّال ة َجة: فعَّ  يج.: َثَمَج: َثالَّ

ْفع اؿ : َنذخ: ِمْشَذار: ِمْفَعاؿ: آلة الّشْذخ. كمغ أسساء اآللة الؿياسّية مغ الثالثي السجّخد: ق. مِّ
ِمْرباح، كِمْحخاث، كِمْفتاح، كِمْكػاة، كِمْخَكَحة، كِمْدَصخة، كِمْرَفاة، كَدرَّاَسة، كَكسَّاَمة، 

 كَخدَّاف...
 الثالثي، الالـز نحػ:كقج ُيذَتق مغ الفعل 

قِ قى: مِ رَ  -  .يّ ْخَقاة: ِمْفَعَمة: آلة الخُّ
عػد. -  َصعج: ِمْرَعج: ِمْفعل: آلة الرُّ
بح(. -  َصَبَح: ِمْرباح: ِمْفعاؿ: آلة التَّربيح )اإلنارة التي تجعل الّطالـ ُمزيئًا كالرُّ
 َدَخَغ: ِمْجَخَشة: ِمْفَعَمة: آلة التَّجخيغ. -
ْرب  -  )َترخيف السياه مغ سصػح السشازؿ(.َزَرب: ِمْدَراب: ِمْفَعاؿ: آلة الدَّ

 كقج ُيذَتّق مغ الفعل فػؽ الثُّالثي نحػ:
 ة: ِمْفَعَمة: آلة تسميذ األرض.دَ َممََّذ: ِمْسمَ   -
 ؽ: ِمْفعاؿ: آلة الّتعميق.َعمَّق: ِمْعاَل  -
َؾ: ِمْحَخاؾ: مِ  -  ْفَعاؿ: آلة التَّحخيظ.َحخَّ

 تق مغ األسساء الجامجة نحػ:ذكقج يُ 

                                                           
، كجصل، 1/210، خبيةجامع الجركس الع، كالغالييشي، 307 السفرل في عمع العخبية،، كالدمخذخؼ، 68، الكاؼية كالذاؼيةيشطخ: ابغ الحاجب،  1

 .272، كياقػت، الرخؼ التعميسي، 243، 2الشحػ كالرخؼ
 -1/2010، جامع الجركس العخبية، كالغالييشي، 307، السفرل في عمع العخبية، كالدمخذخؼ، 3/151يشطخ: ابغ الدخاج، األصػؿ في الشحػ،  2

 .125، الرخؼ العخبي، كالدامخائي، 273 -272، الرخؼ التعميسي، كياقػت، 89-88، كالخاجحي، التصبيق الرخفي، 2011



el-Mâni el-Sarfiyye                                   Dr. Bekir Mehmetali 

196 
 

 خ.بْ ْفَعمة: آلة حفع الحِ : ِمْحَبَخة: مِ ْبخالحِ  -
 ْفَعَمة: آلة حفع األقالـ.ْقَمَسة: مِ قمع: مِ  -
 ْفَعَمة: اآللة التي تقي مغ السصخ.خ: ِمْسَصَخة: مِ صَ مَ  -
 َمة: آلة حفع السمح.ْمح: ِمْسَمَحة: ِمْفعَ السِ  -
 خ.إبخة: ِمْئَبخ: ِمْفَعل: آلة حفع اإلبَ  -
 َعل: آلة حفع الدَّاد.الدَّاد: ِمْدَكد: ِمفْ  -

 كما جاء ُمخالفًا لألكزاف الّدابقة ُيَعجُّ شاّذًا، ال ُيقاس عميو نحػ:
 َنَخَل: ُمْشُخل: ُمْفُعل: آلة الشَّْخل. -
ْعط. -  ُمْدُعط: ُمْفُعل: آلة الدَّ
ْىغ. -  َدَىَغ: ُمْجُىغ: ُمْفُعل: آلة الجَّ
 َكَحل: ُمْكُحَمة: ُمْفُعَمة: آلة حفع الُكْحل. -

ابقة نحػ: ، كال عمى كزف مغ األكزاف الدَّ  1كقج يكػف اسُع اآللة جامجًا، غيخ مذتقٍّ
يل، كَجَخس: َفَعل،  - : ُفعُّػؿ، كَفْأس: َفْعل، كِسكِّْيغ: ِفعِّ ـك ْيف: َفْعل، كُرْمح: ُفْعل، سَ ك ُقجُّ

 ل...كِقْجر: ِفْعل، كَصْحغ: َفعْ  كَساُشػر: َفاُعػؿ، كُتْخس: ُفْعل، كِدْرع: ِفْعل،
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                           
1
. Bak: Aslam Jankır, Elkafiyeul Kubra. 1. Baskı ( Ankara: Sonçağ Akademi, Aralık 2020), 242. 



دعليد.                 المعاني الصَّرفيَّة                                                باكير ُمحمَّ

197 
 

 اسسا السكاف كالدماف
 1. تعخيفيسا:1
 تّق مغ الفعل؛ لمجاللة عمى مكاف الحجث نحػ:ذ:  اسع يُ اسؼ السكاف. 1. 1
ح: أؼ مكاف الّدباحة، كذاؾ َمْمَعب أؼ مكاف المعب، كدخْمُت إلى السصعع أؼ ْدبَ ىحا مَ  -

 مكاف الصَّعاـ.
 ة عمى زمغ الَحَجث نحػ:للمجال: اسع ُيذَتّق مغ الفعل؛ اسؼ الّدماف. 2. 1
مْػعُجنا صباحًا أؼ زمغ السػعج صباحًا، كَمْدَبُحشا ُضْيخًا أؼ سشدبح في كقت الطُّيخ،  -

اعة العاكمْأكَ   سشأكُل في ىحا الػقت. ىخة بسعششُمَشا الدَّ
 2. اشتقاُقيسا، كأكزاُنيسا:2
 . اشتقاقيسا مؽ الفعل الثالثي:1. 2

 ثي عمى كزف:ُيذَتّقاف مغ الفعل الثال
ْفع    : إذا كاف:لأ. م 

ح: ْصَعع: َمْصَعع، كَفَتح: يْفتَ َمفتػح العيغ في السزارع نحػ: سَبَح: َيْدَبح: َمْدَبح، كَشِعَع: يَ  -
 َمْفَتح...

مزسـػ العيغ في السزارع نحػ: دَخل: يجُخل: َمْجَخل، كخَخَج: َيْخُخُج: َمْخَخج، كأَكل:  -
 ل...يْأُكل: مْأكَ 

خخ نحػ: جخػ: َمْجَخػ، كَسقى: َمْدَقى، كَشَفى: َمْذَفى، كَكَػػ: َمْكَػػ، كَأَكػ: معتل اآل -
 : َمْػَقى...ىَمْأَكػ، ككقَ 
ل: ْفعِّ  إذا كاف: ب. م 

مكدػر العيغ في السزارع نحػ: َكَدَخ: يْكِدخ: َمْكِدخ، كَنَصق: َيْشِصق: َمْشِصق، كَجَمذ:  -
 ْجِمذ...َيْجِمذ: مَ 

 ُيذتّقاف مغ الفعل فػؽ الثالثي بحكخ مزارعو  :الفعل فؾؽ الثالثي تقاقيسا مؽش. ا2. 2

                                                           
ل، ، كجص1/207، جامع الجركس العخبية، كالغالييشي، 224ب، شخح شحكر الّحه، كابغ ىذاـ، 471 -2/470، حاشية الّربّافيشطخ: ابغ الرباف،  1

 .242، 2الشحػ كالرخؼ
، كابغ 67 الكاؼية كالذاؼية،، كابغ الحاجب، 307 -304، السفرل في عمع العخبية، كالدمخذخؼ، 3/149، األصػؿ في الشحػيشطخ: ابغ الدخاج،  2

بَّاف،   .243 -242 ،2الشحػ كالرخؼ، كجصل، 208 -1/207، جامع الجركس العخبية، كالغالييشي، 471 -2/470الّرّباف، حاشية الرَّ
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 السجيػؿ، كإبجاؿ حخؼ السزارعة ميسًا مزسػمة نحػ:
ؼ، كاْسَتْذفى: ُيْدَتْذفى: ُمْدَتْذَفى، خَ خؼ: ُيْشرَخؼ: ُمْشَر ع: ُيْجَتَسع: ُمْجَتَسع، كاْنَر اجتسَ  -

 ْػَضخ: ُيْخَزْػَضخ: ُمْخَزْػَضخ...ل، كاْخَز ل: ُمْدَتْعسَ كاْسَتْعَسَل: ُيْدَتْعسَ 
يجّؿ اسسا السكاف، كالدماف عمى الحجث، كمكانو، أك زمانو . داللتيسا الّرخفية السعشؾية: 3

 في آف كاحج، فيسا ُيؤّدياف كضيفتيغ معشػيتيغ في لفع كاحج نحػ:
فالحجث  ح،عمى حجث الّدباحة في كقت الّربا )َمْدَبح( َمْدَبُحشا صباحًا: دّؿ اسع الدماف -

باح.  ىػ الّدباحة، كالدمغ ىػ الرَّ
ىػ  فالحجثُ  ْصعع( عمى حجث الصَّعاـ في البيت،َمْصَعُسشا في البيت: دّؿ اسع السكاف )مَ  -

 تشاكؿ الصَّعاـ، كالسكاف ىػ البيت.
، ؼ( عمى كقػع حجث االنرخاؼتق )ُمْشَرخَ ذالّخابعة: دّؿ الس ُمْشَرخُفشا مغ الجامعة الداعةَ  -

الداعة  الجامعة، كالّدمافُ  ، كالسكافُ ىػ االنرخاؼُ  فالحجثُ  مكانو، كزمانو في آف كاحج،كعمى 
عشػّية في آف كاحج، ىي الجاللة عمى الحجث، كمكانو، كضائف صخؼية م ثالثفأّدػ  الخابعة،
 كزمانو.

غػؼ، كُيػّفخ الػقت، كثيف، كاالقتراد المُّ كىػ بحلظ ُيفيج االخترار، كاإليجاز، كالتَّ 
 الجيج عمى الستكّمع، كالستمّقي.ك 

كقج ُتداد التاء السخبػشة في آخخ اسع السكاف؛ لمجاللة عمى السبالغة، ككثخة كجػد 
عاء نحػ:الحجث، أك ك   1قػعو في ىحا السكاف حؿيقة، أك َمجازًا، أك ادِّ

راسة في ىحا السكاف، فالحؿيقةُ  - سة بالفعل لجرااأف تكػف  َمْجَرسة؛ لمجاللة عمى كثخة كقػع الجِّ
عاُء أاّل كثيخة في ىحا السكاف، كالَسجاز أف َيفتخض الستكّمع أّنيا كثيخة، كاال  الّجراسةُ  تكػفَ  دِّ

 عي ذلظ.جَّ في ىحا السكاف، لكّغ الستكمِّع يَ  كثيخةً 
ْأَسَجة؛ لمجاللة عمى كثخة كجػد اأُلسػد في ىحا السكاف، كَمْقَبخة؛ لمجاللة عمى كثخة كمَ  

 ،ة؛ لمّجاللة عمى كثخة كجػد الفداد في ىحا السكافْفَدجَ ىحا السكاف، كمَ كجػد القبػر في 
 كَمْكَتَبة؛ لمجاللة عمى كثخة كجػد الُكُتب في ىحا السكاف.

                                                           
الّرخؼ ، كالدامخائي، 268، الرخؼ التعميسي، كياقػت، 86، التصبيق الرخفي، كالخاجحي، 1/208، جامع الجركس العخبيةيشطخ: الغالييشي،  1

 .37 -36، معاني األبشية، كالدامخائي، 125، العخبيّ 
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خؼيَّة، كالّدياؽُ  . الّتسييد بيشيسا:4 يغة الرَّ ماف ُمتذابياف في الرِّ ىػ الحؼ  اسسا السكاف، كالدَّ
 ُيسيِّد بيشيسا نحػ:

 لى الجامعة مغ الجية الّذخؾية: َمْجَخل اسع مكاف بجاللة الجية الذخؾيَّة.ُمشا إَمْجخَ  -
 .َمْجَخُمشا إلى الجامعة صباحًا: َمْجَخل: اسع زماف بجاللة )َصباحًا( -
باؽ مغ أماـ َمْبَشى الِػالية: ُمْشَصَمق اسع مكاف بجاللة كمسة َمْبَشى. -  ُمْشَصَمق الدَّ
 ُمْشصَمق اسع زماف بجاللة كمسة مداء.باؽ َمداًء: ُمْشَصَمق الدِّ  -
ابقة، كاف ذلظ شاّذًا، ال  1ُحكُذىسا:. شُ 5 إذا كرد اسسا السكاف، كالدماف بخالؼ القػاعج الدَّ

 ُيقاس عميو نحػ:
 َسَجَج: َيْدُجج: َمْدِجج: َمْفِعل، كاألصل: َمْدَجج: َمْفَعل؛ ألّنو مزسـػ العيغ في السزارع. -
 سـػ العيغ في السزارع.زب: َمْفِعل، كاألصل: َمْغَخب: َمْفَعل؛ ألّنو مَغخب: َيْغُخب: َمْغخِ  -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 ،1/208، جامع الجركس العخبيةيشطخ: الغالييشي،  1
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 الّخابع الفرل
خفّية  التَّغييخات الرَّ
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ْمبُ  كانيّ  الق   الس 
 1ىػ تغييخ تختيب أحخؼ الكمسة دكف تغييخ معشاىا. . تعخيفو:1
 2في الكمسة بالّصخؽ اآلتية: اث القْمب السكانيجُيسكغ إح. أنؾاعو: 2

ـَ: َصَسا... َكَتب:العيغ نحػ:  ـ عمىأ. تقجيع الال  َكَبَت، كَنَدؿ: َنَمَد، كَصا
 كَيِئذ: َأِيَذ... ب. تقجيع العيغ عمى الفاء نحػ: َكَتب: َتَكب، كَنَجح: َجَشح،

 ح...ج. تقجيع الالـ عمى الفاء نحػ: َكَتَب: َبَكَت، كَنَجح: َحَشَج، كَفَحز: َصفَ 
جخَّد نحػ: َدْحَخج: َدْرَحَج، كَبْعَثَخ: َبْثَعَخ، د. تقجيع الالـ األكلى عمى العيغ في الخباعي السُ 

 كَشْسَأَف: َشْأَمَغ...
 ق. تقجيع العيغ، كالالـ عمى الفاء نحػ: َدَخَل: َخَمَج، كَجَمَذ: َلَدَج، كَغِشَع: َنِسَغ...

يج، فإذا ُقِرج معشى ججيج، لع يكغ قْمبًا مكانّيًا ج بيحا التقجيع معشى ججفذخُشو أاّل ُيقَر 
 نحػ:

َنَجَح: َجَشَح: إذا ُقِرج بتقجيع الجيع عمى الّشػف معشى الّشجاح، كاف قمبًا مكانّيًا، كإذا ُقِرج  -
 الُجشػح، كىػ معشى ججيج، لع يكغ قمبًا مكانّيًا. ىمعش
كب، كاف قمبًا مكانّيًا، كإذا ُقِرج َسَكَب: َسَبَظ: إذا ُقِرج بتقجيع الباء عمى الكاؼ مع - شى الدَّ

ْبظ، كىػ معشى ججيج، لع يكغ قمبًا مكانّيًا.     معشى الدَّ
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .335، التصّػر الشَّحػؼّ ، كعبجالتػاب، 15، التصبيق الّرخفيّ ، كالخاجحي، 60، ؼية كالذاؼيةالكايشطخ: ابغ الحاجب،  1
ل، كاألسسخ، 18-15، التصبيق الّرخفي، كالخاجحي، 383-382، الُكشاش ، كاأليػبي،60، الكاؼية كالذاؼيةيشطخ: ابغ الحاجب،  2 ، السعجع السفرَّ

 .43-42، ترخيف األفعاؿ، كعشتخ، 338
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 الشَّْحت
 يكػف في األسساء، كاألفعاؿ.

حْ 1  :ُت األفعاؿ. ن 
فعل عمى صيغة الّخباعي السجّخد )َفْعَمَل(  )صياغة( ىػ َنْحتُ  1. تعخيف نحت الفعل:1. 1

ب كىحا َمحى ،تو في المغة العخبّيةأك أكثخ. كىػ سساعّي ال ِؾياسّي بالّخغع مغ كثخ  مغ كمستْيغ،
خؼّية، ُمػاِفقًا شبيعَة المغة لزُبػشًا باماداـ مَ  الجسيػر. كالخَّأُؼ أْف يكػف ِؾياسّياً  قاعجة الرَّ

 العخبّية، كُيحتاج إليو لتأدية معشى ججيج.
ْحت طخيقةُ  .2. 1  2عل السشحػت:: ُيذتَخُط في الفالشَّ

نًا مثمو مغ أربع د )َفْعَمَل( مكػَّ باعّي السجخَّ  أحخؼ أصمّية، األّكؿُ  ةأ. أف يكػف عمى كزف الخُّ
 متحخِّكاف. ، كالخابعُ متحّخؾ، كالّثاني ساكغ، كالثالثُ 

 ب. مخاعاُة تختيب الحخكؼ بحدب تختيب الكمسات في الجسمة السشحػت مشيا.
 كّل الكمسات السشحػت مشيا نحػ:ُح حخؼ مغ كال ُيذتَخط ؼيو أخ 

ـُ عميكؼالدَّ  - نشحت مشيا الفعل: َسْسَعَل: َفْعَمَل، فأخحنا الديغ، كالسيع مغ  ة: جسمة اسسيّ ال
 الكمسة األكلى )الّدالـ( كالعيغ، كالالـ مغ الكمسة الثانية )َعميكع(.

ؾ   - اء  َمَل: أخحنا الّصاء، كالالـ مغ : جسمة فعمية نشحت مشيا الفعل: َشْمَبَق: َفعْ أ طاؿ  للُا ب ق 
كالقاؼ مغ الكمسة الثالثة )بقاءَؾ( كلع نأخح أّؼ حخؼ مغ الكمسة  سة األكلى )َأشاؿ( كالباءالكم

 الثانية )هللُا(.
الفعل: َحْػَقَل: َفْعَمَل: أخحنا الحاء مغ )حػَؿ( ككاك  انشحت مشي ال حؾؿ  كال ُقؾَّة  إاّل باّلِل: -

 ّػة( كاالالـ مغ )هللا(.العصف، كالقاؼ مغ )قُ 
يصاف الخَّ بدؼِّ للا الّخحسؽ الّخحيؼ - جيع: : َبْدَسَل، كال إلَو إاّل هللُا: َىمََّل، كأَعػُذ باهلِل مغ الذَّ

 ، كُسْبحاَف هللِا: َسْبَحَل، كَجَعَمشي هللُا ِفجاَءؾ: َجْعَفَل...َعْػَذَش 
د، كالسشح باعي السجخَّ ػت عمى كزنو عمى صيغة لفطّية كقج يكػف الفعُل السمَحق بالخُّ

ياؽُ  ، كقرُج الستكّمع ىسا المحاف ُيسيِّداف بيشيسا. كالفعل السشحػت يكػف عمى كزف كاحجة، كالدِّ

                                                           
 .69، دركس الترخيف، كعبجالحسيج، 227 -1/226، جامع الجركس العخبية، كالغالييشي، 3/229، البخىاف في عمـػ القخآف: الدركذي، يشطخ 1
 .1/226، جامع الجركس العخبية، كالغالييشي، 432يشطخ: السؤدب، دقائق الترخيف،  2
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دة ذكخناىا في بحث اإللحاؽ  باعي لو أكزاف صخؼّية متعجِّ كاحج، ىػ: َفْعَمَل، بيشسا السمَحق بالخُّ
 مغ ىحا الكتاب نحػ:

- : ْؾق ل  و مشحػت مغ جسمة )ال حػَؿ كال ُقػََّة إاّل باهلل( كاف مشحػتًا، ككزنو إذا ُقِرج أنّ  ح 
جّخد )َحَقَل( بديادة الػاك الداكشة س)َفْعَمَل( كإذا ُقِرَج بو اإللحاُؽ، كاف مأخػذًا مغ الثالثي ال

 بعج حخفو األّكؿ، ككزُنو: َفْػَعَل.
ْحُت األسساء: 2  . ن 
 مغ اسسيغ متزاِيَفْيِغ أك غيخ متزاِيَفيغ.ىػ أخُح اسٍع ُرباعّي  1. تعخيفو:1. 2
ُيْؤَخح الحخفاف األّكؿ، كالّثاني مغ كّل كمسة، فيتكّػف اسع ُرباعّي، مجّخد ججيج  . طخيقُتُو:2. 2

 االسسيغ نحػ: ىيجّؿ عمى معش
ْسذٍ  - ْبُج ش   مغ االسع األّكؿ )َعْبج( كالذيغ كالسيع العيغ ا: نشحت مشو االسع: َعْبَذع: أخحنع 
لسيع مغ االسع الّثاني )َشْسذ(. كاالسع الججيج السشحػت )َعْبَذع( يجّؿ عمى معشى )َعْبج كا

 شسذ( كيقـػ مقاميسا.
كالالـ  مغ االسع األّكؿ )َتْيع( كالسيع كالياء و االسع: َتْيَسل: أخحنا الّتاءنشحت مش ت ْيُؼ للاِّ: -

ل( يجّؿ عمى معشى )َتْيُع هللِا( كيقـػ مغ االسع الّثاني )هللا(. كاالسع الججيج السشحػت )َتْيسَ 
 مقاميسا.

ْيٍذ: - ْبُج ق  َعْبَقذ، كاْمُخُؤ الؿيِذ: َمْخَقذ، كَصْمٌج، كَصْجـٌ: َصْمَجـٌ، كَضْبٌط، كَضْبٌخ:  ع 
 ِضَبْصٌخ.

ْحت: 3  لمشَّْحت في المغة العخبّية أىسّيٌة، كفػائُج تتجّمى في: . فائجة الشَّ
 تيا.ة العخبية، كَحَيػيَّ ى ُمخكنة المغأ. داللتو عم

ب. تدكيج المغة العخبّية بأسساء، كأَفعاؿ ليدت مػجػدة فييا باألصل دكف الُخخكج عمى 
ْخؼّية. اَقػاِعجى  الرَّ

ج. اإليجاز، كاالخترار، كتػفيخ الػقت كالجيج عمى الستكّمع، كالستمّقي، كتحقيق االقتراد 
أكجُد، كأخرُخ في الػقت، كالجيج مغ المغػؼ. فاستعساُؿ فعٍل مشحػت عمى أربعة أحخؼ 

استعساؿ الجسمة التي ُنِحت مشيا، كفي ىحا تقميل الستخجاـ العشاصخ المغػّية الّرخؼّية؛ 

                                                           
 .28 -25، دركس الترخيفيشطخ: عبجالحسيج،  1
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لمتعبيخ عغ نفذ السعشى، كىحا اقتراٌد ُلغػّؼ. فاستعساُؿ الفعل )َحْػَقَل( مثاًل أكجد، كأخرخ، 
َحػَؿ كال ُقػََّة ِإاَل باهلل( السشحػت مشيا، كأكفُخ في الػقت كالجيج بكثيخ مغ استعساؿ جسمة )ال 

نة مغ ثسانية عشاصخ صخؼّية، ىي )ال( ك)َحْػؿ( كالػاك، ك)ال( ك)ُقّػة(  ك)إاّل( كالباء كالسكػَّ
كىػ دّؿ عمى نفذ معشى ىحه الجسمة. ككحلظ في الفعل )َسْبَحَل( السشحػت مغ  الجاّرة، ك)هللا(

 ْبَذع( السشحػت مغ االسسيغ )َعْبج َشْسذ(...  )ُسْبحاَف هللِا( ككحلظ في االسع )عَ 
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خؼ )التَّشؾيؽ(سْ الس      شؾع مؽ الرَّ
، كُيدسَّى متسكِّشًا؛ ألّنو في آخخه ، كالكدخةُ : ىػ اسٌع ال يجػز أف يمحقو التَّشػيغُ . تعخيفو1

ف. خُؼ أؼ كا 1ُمعَخب، كُيدسَّى غيَخ أمكغ؛ ألّنو ال َيشرخؼ أؼ ال ُيشػَّ ألصل في األسساء الرَّ
خؼ امتشاُع أف يمحقو  2الّتشػيُغ. خُؼ ىػ تشػيغ يمحق آخخ االسع الّشكخة، كعجـُ الرَّ فالرَّ

خؼ أؼ السسشػع مغ التَّشػيغ. 3الّتشػيغ في آخخه؛  كلحلظ ُسسِّي السسشػَع مغ الرَّ
خؼ أؼ التشػيغ ال يقترخ عمى االسع الّشك خة بل يتشاكؿ السعارؼ كفي الحؿيقة السشُع مغ الرَّ

 كىحا ما سشخاه في الِفقخة التَّالية. يا التَّشػيغ كاسع الَعَمع،التي يمحقُ 
خؼ:2 ع مؽ الرَّ  . أسباب السش 

خؼ لدبب كاحج، أك لدبَبْيغ.  ُيسَشع االسُع مغ الرَّ
 يقترخ عمى األسساء اآلتية: . السسشؾع مؽ الّرخؼ لدبب كاحج:1. 2
لف التأنيث السسجكدة نحػ: َصحخاء، َعحراء... أك السشتيي بألف . االسع السشتيي بأ1.1. 2

 التأنيث السقرػرة نحػ: ُحْبَمى، كُسْعَجػ...
. جسع التَّكديخ عمى كزف )ُفَعاَلء( أك) َأْفِعاَلء( نحػ: ُشَيَجاُء، كُنَباَلُء، كُعَمَساُء، 2. 1. 2

 كَأْنِبَياُء، كَأْتِؿَياُء، كَأْبِخَياُء...
التَّكديخ عمى صيغة ُمشَتيى الُجسػع نحػ: َمرابيُح، كَتخاِكيُح، كَمَداِجُج،  . جسعُ 3. 1. 2

... كيجخل في ىحا الِقدع السفخد الحؼ عمى ِصيغة مشتيى الجسػع نحػ: َشَباِشيُخ،  كَكخاِسيُّ
 كَسَخاِكيُل، كَشَخاِحيُل )اسع رجل( إذا َعَجْدناىا ُمفخدة ال جسعًا.

 . كمسة )َأْشَياء(.4. 1. 2
خؼ لدببيؽ:2. 2 ُيقَدع ِقدسيغ، ُىسا العمسّية مع سبب آخخ، كالػْصؽّية  . السسشؾع مؽ الرَّ

 مع سبب آخخ:
خؼ لمعمسّية مع سبب آخخ: 1. 2. 2  4َيذسل:. السسشؾع مؽ الرَّ

                                                           
ّخاج، 2/216،امع الجركس العخبيّةج. ُيشطخ: الغالييشي، 1  .2/315، شخح ابغ عقيل، كابغ عقيل، 2/79، األصػؿ في الشَّحػ، كالدَّ
ّخاج، 2  .2/79، األصػؿ في الّشحػ. يشطخ: ابغ الدَّ
 .43، ألؽيّة ابغ مالظ. ُيشطخ: ابغ مالظ، 3
ركس العخبيّة. ُيشَطخ: الغالييشي، 4 ّخاج223-2/217، جامع الجُّ -2/321، شخح ابغ عقيل، كابغ عقيل، 92-2/80، األصػؿ في الّشحػ، ، كابغ الدَّ

َىب، كابغ ىذاـ، 331 ّباف، 44-43، ألؽيّة ابغ مالظ، كابغ مالظ، 130-1/122، كالسؤّدب، الكُشَاش، 450، شخح ُشحكر الحَّ حاشية ، ككابغ الرَّ
بّاف  .3/338، الرَّ
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ُسعاُد، كفاشسُة، كَزْيَشُب، كَخجيجُة... سػاء َأنتيى  . العمسّية، كالتأنيث نحؾ:1. 1. 2. 2
لع َيشتو، كَسػاء أكاف مؤنَّثًا حؿيؿّيًا نحػ: ُسعاُد، كفاشسُة... أـ لفطّيًا نحػ:  بعالمة تأنيث أـ

َحسدُة، كُعَبْيجُة، كَشمحُة... كإذا كاف اسُع الَعمع الُسؤنَّث َعخبّيًا، ثالثّيًا، ساكَغ الَػَسط نحػ: َدْعُج، 
جاز َمْشُعو نحػ: َدْعُج، كِىْشُج، كِىْشُج، كَكْعُج... جاز َصْخُفو نحػ: َدْعٌج، كِىْشٌج، كَكْعٌج... ك 

ُز، َبْمُخ... كَكْعُج... أّما إذا كاف أعجسّيًا، ُثالثّيًا، ساكَغ الػَسِط، كجَب َمشُعو نحػ: ِحْسُز، ُركْ 
خَؼ؛  خ بأسساء مؤنَّثة نحػ: ُسعاد، كَزْيَشب، كَعقَخب... كَجب مشُعو الرَّ َي الُسحكَّ كإذا ُسسِّ

؛ ألّنو ما عاد في بابو أؼ ألّنو مؤنَّث في األصل. كالخَّأُؼ صخُفولمعمسّية، كالتأنيث األصمّي 
خفي، خ  الرَّ فمسَّا ُنِقل إلى باب صخفّي آخخ، كاف اأَلكَلى أْف يأخَح أحكاَمو. كإذا ُسسِّي السحكَّ

باسع مؤنَّث، ُثالثّي، ساكغ الػَسط نحػ: َدْعج، كِىْشج... أك ِبرفة مؤنَّثة خالية مغ تاء التأنيث 
آخخىا نحػ: ُمخِضع، كحاِمل... ُصِخؼ، ؼُيقاؿ: َدْعٌج، كِىْشٌج، كُمخِضٌع، كحاِمٌل... كسبُب في 

خفّي اأَلصل )التأنيث( إلى باب  صخفو في رأيشا أّنو لّسا شخأ عميو تغييخ ِبشقمو مغ بابو الرَّ
ـُ الباب الرَّ  خفي الحؼ صخفي آخخ )التَّحكيخ( كاف اأَلكَلى، كاأَلْسَيل أف َتدخَؼ عميو َأحكا

 انتقل إليو. 
َر     أّما أسساُء الؿبائل نحػ: َتسيع، كَؾْيذ، كُقَخْير، كُىَحْيل، كَأَسج... فيي ُترخؼ إذا ُقجِّ

خة أؼ: قػـُ َتسيع، كقْػـُ َؾيذ... كُتسَشع  ( ألّنيا أسساء َعَمع ُمحكَّ السزاُؼ الَسححكؼ بكمسة )قـػ
َر السزاُؼ الَسححكؼ بكمس خَؼ إذا ُقجِّ ة )َقِبْيَمة( ألنَّيا َأسساء عَمع مؤنَّثة نحػ: َقبيمُة َتسيع، الرَّ

 كَقبيمُة َؾْيذ...
ـِ...بشاُه     ـِ، كَرَقاِش، كَحَحا أّما اسُع الَعمع السؤنَّث عمى كزف )َفَعاِؿ( السكدػر اآلِخخ نحػ: َقَصا

اعخ: فع، كالشَّرب، كالجخِّ كقػؿ الذَّ  الِحجازيُّػف عمى الَكدخ في الخَّ
ِـّ إذا  ا ح  ْؾؿ  ما قال ْت ح  فَّ اْلق  ُقؾى ا          فإِّ جِّ ِـّ ف ر  ا ح   قال ْت ح 

ـِ( اسع عمع مؤنَّث حؿيقي عمى كزف )َفَعاِؿ( جاء مبشّيًا عمى الَكدخ مع ف    أّنو فاعل. ػ )َحَحا
خَؼ؛ لمعمسّية، كالتأنيث، ؼيقػلػف:  كىحا رأؼ الحجازيِّيغ، قاَلْت كأّما أىُل َتِسيع، ؼَيسشعػَنو الرَّ

... كالخأُؼ ما ذىب إليو الحجازيُّػف؛ ألّنو اسٌع َمبشّي ال  ـَ ـَ، كسمَّسُت عمى َحَحا ـُ، كرأيُت َححا َححا
ُمعَخب، فكاف اأَلكَلى أف يبقى عمى ِبشائو الحؼ ال ُيريُبو التَّغييخ. كىحا ىػ اأَلصل، 

ف مػقُعيا اإلعخابّي في كالسعخكؼ في األسساء السبشّية التي ال تتغّيخ حخكُة آخخىا أّيًا كا
خؼ خاصٌّ باألسساء الُسعَخبة.  الجسمة؛ كألّف السشَع مغ الرَّ
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جاز فكأّما اسُع الَعَمع السؤنَّث السشتيي بألف كتاء َمبدػشة نحػ: َعَخفات، كأْذرعات...    
خَؼ نحػ: َعَخَفاُت، كَأْذرعاُت... كجاز َصْخُفيا، كىػ اأَلفَرُح نحػ: َعَخفاتٌ  ، مشعيا الرَّ

الع، كلمتخؽيف مغ َكثخة  كأْذرعاٌت... كالخأُؼ َصخُفيا داِئسًا؛ ألّنيا ُممَحقة بجسع السؤنَّث الدَّ
خفّي بجَؿ َتدييمو.  الجػازات التي ُتعقُِّج ىحا الباَب الرَّ

أؼ اسُع عمع مشقػؿ عغ ِفعل، فيػ في األصل ِفعٌل،  . العمسّية ككزف الفعل:2. 1. 2. 2
يخه نحػ: َيديُج، كَيعيُر، كَيسػُت، كَشسََّخ، كإْزَرْع )اسع مشصقة في فُدسِّي بو َشخز، أك غ

 ُسػِريا(...
خؼ، فتتغّيخ الحخكُة اإلعخابّية في     كَتجػز معاممُتو معاممَة االسع السعخب، السسشػع مغ الرَّ

اُبو آخخه مع مشع تشػيشو نحػ: جاَء يعيُر، كساعْجُت َيعيَر، كجمدُت مَع َيعيَر... كَيجػُز إعخ 
عمى الِحكاية، ؼُيحافُع آخُخه عمى حخكة كاحجة نحػ: جاَء َيعيُر، كساعْجُت َيعيُر، كجمْدُت 

 إلى َيعيُر...
ة: 3. 1. 2. 2 ىػ اسع الَعمع اأَلعجسي نحػ: ِىَخْقُل، كِدَمذُق، . الع مسّية كالُعْجس 

ٌد، حػ: ُنْػٌح، ُلْػٌط، ُىػْ كإْسَصْشبػُؿ... كإذا كاف ُثالثّيًا، ُصِخَؼ، سػاٌء أكاف ساكَغ الػسط ن
 َجاٌؾ... أـ كاف متحخِّؾ الػسط نحػ: َلَسٌظ...

مسّية كالع ْجُؿ: 4. 1. 2. 2 ُىػ اسُع الَعَمع السشقػؿ مغ كزف )فاِعل( إلى كزف )ُفَعل( نحػ: . الع 
الَعجؿ َفخ، كُمَزخ، كُزَحل... مغ: عاِمخ، كَزاِفخ، كماِضخ، كَزاِحل...كىحا التَّحػيل، ك ُعَسُخ، كزُ 

يكػف لسعشى الُسباَلغة، كالتَّكثيخ، فجاللة )ُعَسخ( عمى اإلعسار َأقػػ مغ داللة )عاِمخ( ككحلظ 
داللُة )ُمَزخ( عمى الُحسػضة أَكثخ، كأبمغ مغ )َماِضخ(. فكلُّ تغييخ صخفّي َيرحُبو في 

خؼ كمسات )  ُجَسع، كُكَتع، الغاِلب معشى ججيج. كَتمَحق بالسعجكؿ إلى )ُفَعل( السسشػع مغ الرَّ
ُج بيا الجسُع السَؤنَّث نحػ: جاءت الُسعمِّساُت ُجَسُع، كَأقبَمِت  كُبَرع، كُبَتُع( كىي َأسساٌء ُيؤكَّ
الالِعباُت ُبَتُع... كالخَّأُؼ أنَّيا ليدت ُممَحقة بل َمعجكلة مغ كزف )فاِعل( إلى كزف )ُفَعل( أؼ 

 .. إلى: ُجَسع، كُكَتع، كُبَرع، كُبَتع...َمعجكلة مغ: َجاِمع، كَكاِتع، كَباِصع، كباِتع.
دجي: . 5. 1. 2. 2 أؼ اسُع الَعَمع السخكَّب مغ كمستيغ دكف َعْصف أك الع مسّية كالتَّخكيب الس 

، وُمحسَّج ُنػُر... كال َيجخُل في ىحا الشَّػع اسُع الَعَمع السخكَّب  إضافة نحػ: َحْزَخَمْػَت، كَبعَمَبظَّ
)َكْيِو( نحػ: ِسيَبَػْيِو، كِنْفَصَػْيِو، كخاَلَػْيِو... ألّنو َمْبشيٌّ ال ُمعَخب، كالسشُع الَسدجي، الُسشتيي بػ 

خؼ يكػف في اأَلسساء الُسعَخبة؛ ألّف التَّشػيغ ال يمحُق األسساَء السبشّية في األصل.  مغ الرَّ
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مسّية كاالنتياء بألف كنؾ6 .1. 2. 2 ت ْيؽ:. الع  يي بألف كنػٍف ىػ اسع الَعمع السشت ٍف زائج 
زائجَتيغ نحػ: َمْخكاُف، كَعجناُف، كَقْحصاُف، كُنعَساُف... مغ: َمَخَك، كَعَجف، كَقَحط، كَنِعَع... 
اف... ُيسكغ أف تكػف  كَبعُس أسساء الَعمع السشتيَية باأللف كالشُّػف نحػ: َعفَّاف، كَسفَّاف، كَحدَّ

خؼ إذا عَجْدنا األلَف كالّشػَف زائ ،  جتيغ، ؼيكػف كزُنيا )َفْعاَلف(مسشػعة مغ الرَّ كجحُرىا: َعفَّ
... أك تكػف َمرخكفة إذا َعَجْدنا الّشػَف في آخخىا أصمّية، ؼيكػف كزُنيا )َفعَّاؿ(  ، كَحذَّ كَسفَّ

 كجحُرىا: َعَفَغ، كَسَفغ، كَحَدغ...
خ:2.2. 2 خؼ لمؾصفّية كسبب آخ    1َيذَسل: . السسشؾع مؽ الرَّ
فة عمى1. 2. 2. 2 ء . الرِّّ ُثيا عمى كزف )ف ْعال  خاء، َأحَسخ: َحسْ : ( نحػكزف )أ ْفع ل( مؤنَّ

بُب الّثاني كػُنو عمى  كأَْعَخج: َعْخَجاء، كأْصَمع: َصْمَعاء... فالدبُب األّكؿ ىػ الػصؽّية، كالدَّ
خ ف )َأْفَعل( مؤنَُّثو )َفْعاَلء(كز  فة إلى االسسّية، كُسسِّي بيا السحكَّ ، جاز كإذا ُنِقَمت ىحه الرِّ

مشُعيا مغ الّرخؼ عمى األصل في كصفّيتيا نحػ: أحسُخ، كأَعخُج، كَأصَمُع... كجاز صخُفيا؛ 
عة  خفي، كالدَّ ألّنيا صارت اسسًا نحػ: أحسٌخ، كأعَخٌج، كَأْصَمٌع... كىحا مغ باب الَجػاز الرَّ

سيَّسا أّنو صار في  في االستعساؿ. كالخَّأُؼ صخُفو؛ لمتَّفخيق بيغ معشيي الػصؽّية، كاالسسّية، ال
 االستعساؿ في باب صخفّي ججيج، ىػ التَّحكيخ، فاأَلكَلى أْف َتدخؼ عميو أحكاُمو.

ُثيا عمى كزف )ف ْعم ى(2. 2. 2. 2 ف( مؤنَّ فة عمى كزف )ف ْعال  نحػ: َعْصَذاف:  . الرِّّ
األّكؿ لمسشع ىػ  َسْكخاف: َسْكَخػ، كَغْزَباف: َغْزَبى، كَنْذَػاف: َنْذَػػ... فالدببُ ك َعْصَذى، 

بُب الّثاني كػنو عمى كز  خ، فالخَّأُؼ  ف )َفْعاَلف( مؤنَُّثو )َفْعَمى(الػصؽّية، كالدَّ كإذا ُسسِّي بو محكَّ
خة؛ كألّنو صار في باب صخفّي  صخُفو مصمقًا؛ لمتفخيق بيغ معشيي الػصؽّية، كاالسسّية السحكَّ

 ججيج، فاأَلكَلى أف َتدخؼ عميو أحكاُمو.
ىحا العْجُؿ يكػف مغ كزف )فاِعل( إلى كزف )ُفَعل( نحػ: . الؾصفّية كالع جُؿ: 3. 2. 2. 2

َآِخٌخ: ُأَخخ، أك َمعجكاًل إلى كزَني )ُفَعاؿ، كَمْفَعل( كىػ مقرػر عمى َعْجؿ اأَلعجاد الُسفخدة مغ 
 َبع...( نحػ: ُأحاُد، كَمْػَحُج، كُثَشاُء، كَمْثَشى، كُثاَلُث، كَمْثَمث، كُرباُع، كَمخْ 1-10)

 خؼ؛ ألّنو باٌب َنحػؼ كال أتشاَكؿ ىشا إعخاب السسشػع مغ الرَّ 
 

                                                           
َىب، كابغ ىذاـ، 320-2/318، شخح ابغ عقيل، كابغ عقيل، 226-2/223، جامع الجركس العخبيةيشطخ: الغالييشي،  1 -450، شخح ُشحكر الحَّ

ّباف، 44-43، متغ األلؽيّة، كابغ مالظ، 1/131، الكُشَاش، كالسؤّدب، 452 بّاف، كابغ الرَّ  .3/338، حاشية الرَّ
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 اإلعالؿ
ىػ تغييخ صخفّي ُيريب أحخؼ العّمة الثالثة، األلف، كالياء، كالػاك بححفيا، أك  تعخيفو:. 1

 1تدكيشيا، أك نقل حخكتيا، أك قمبيا إلى حخؼ عّمة آخخ.
 .أنؾاعو:2
ؼ العّمة مغ بشية الكمسة؛ لدبب صخفّي، أك إعخابّي، ىػ ححؼ حخ  2. اإلعالؿ بالححؼ:1. 2

 كذلظ في السػاضع اآلتية :
؛ لػقػعيا بيغ الياء، السعتّل الفاءِ  ححؼ الػاك مغ أكؿ مزارع الثالثي السجّخد. تُ 1. 1. 2

 كالكدخة نحػ:
عيغ  َكَعَج: َيْػِعُج: َيِعُج، ككقف: َيْػِقف: َيِقف. كقعت الػاك بيغ ياء السزارعة، ككدخة -

 ةاؿ لفطيا بيحا الذكل، فأرادكا الّتخؽيف. كححفػىا بعج أحخؼ السزارعقالفعل، فُححفت؛ الستث
لع تقع بيغ ياء، ككدخة ِؾياسًا عمى ححفيا؛  االيسدة، كالشػف، كالتاء في ىحا السػضع مع أني

 لػقػعيا بيغ ياء السزارعة، كالكدخة نحػ:
، كَكَقف: َأْكِقف، كَنْػِقف، كَتْػِقف، فقالػا: أَِعُج، كَنِعُج، كَتِعجَكَعَج: َأْكِعُج، َنْػِعُج، كَتْػِعج،  -

 فقالػا: َأِقُف، كَنِقف، كَتِقف، فححفػا الػاك ؾياسًا عمى ححفيا بعج ياء السزارعة.
نحػ: َكَعج: ِعْج، ككقف: ِقْف..  السعتّل الفاءِ  . ُتحَحؼ الػاك مغ أّكؿ أمخ الثالثي2. 1. 2

ل: ِصَمة... عّػض تاء في آخخ السرجر نحػ: َكَعج: ِعجة، ككَص كمغ أّكؿ مرجره، كتُ 
 كاألصل: ِكْعَجة، كِكْصمة... كححفت ىشا حساًل عمى ححفيا مغ أّكؿ مزارعو: َيِعُج، َنِعُج...

لسشع  ة مغ ماضي األجػؼ إذا اّترل بو ضسيخ رفع، متحخؾ؛مَّ العِ  . كُيحَحؼ حخؼُ 3. 1. 2
 ّمة، كسكػف البشاء نحػ:التقاء الداكشيغ، سكػف حخؼ العِ 

ْاْدُتسا: ِاْنَقْجُتَسا، كاستفاد: قاؿ: ُقْػْلُت: ُقْمُت، كباَع: ِبْيْعشا: ِبْعشا، كأفاَد: َأفْاْدَنا: َأَفْجَنا، كانقاَد: اْنقَ  -
 ْاْدُتع: ِاْسَتَفْجُتْع...ِاْسَتفَ 

 أمخه؛ لمدبب ذاتو نحػ:كمغ  مزارعو السجدكـ، كُيححؼ مغ

                                                           
 .2/106، جامع الجركس العخبيةالغالييشي، يشطخ:  1
شخح ، كابغ إياز، 88، الكاؼية كالذاؼية، كابغ الحاجب، 252، 224-223، دقائق الترخيف، كالسؤدب، 128-2/127، السقتزبيشطخ: السبخد،  2

 .119، 107-2/106، جامع الجركس العخبيةكالغالييشي،  ،235 -234، 227، 44، التعخيف
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لع َيُقْػْؿ: لع َيُقْل، كباَع: َيبْيُع: لع َيِبْيْع: لْع َيِبْع، كأَجاَد: ُيِجيُج: لع ُيِجْيْج: لع ُيِجْج، قاؿ: َيُقػُؿ:  -
 ْاْد: لْع َيْقَتْج...كاْقتاَد: َيْقَتاُد: لع َيْقتَ 

ْج، كاْسَتَفاد: ِاْسَتِفْيْج: قاؿ: ُقْػْؿ: ُقْل، باَع: ِبْيْع: ِبْع، كَأَفاَد: َأِفْيْج: َأِفْج، كاْنَقاَد: ِاْنَقْاْد: ِاْنقَ  -
 ِاْسَتِفْج...

ؽيف م)الشاقز( كال ة مغ آخخ ماضي الفعل السعتل اآلخخمَّ العِ  . كُيححؼ حخؼُ 4. 1. 2
إذا اترمت بو تاء التأنيث الداكشة؛ لسشع التقاء الداكشيغ، سكػف حخؼ العمة،  السقخكف 

 كسكػف تاء التأنيث نحػ:
ا: َنَسْاْت: َنَسْت، كأَْىَجْػ: أَْىَجْاْت: أَْىَجْت، كاْنَتَسى: ِاْنَتَسْاْت: سَعى: َسَعْاْت: َسَعْت، كَنسَ  -

كَػػ: َكَػْاْت: َكَػْت، كأَْىَػػ: أَْىَػْاْت: أَْىَػْت،  ِاْنَتَسْت، كاْسَتْقَرى: ِاْسَتْقَرْاْت: ِاْسَتَقَرْت...
 : ِاْسَتْعَػْت...كاْنَثَػػ: ِاْنَثَػْاْت: ِاْنَثَػْت، كاْسَتْعَػػ: ِاْسَتْعَػْاْت 

، كمغ آخخ أمخه؛كُيحَحؼ مغ مزارع ؛ لمجـد لمبشاء؛ ألّف الدكػف الحؼ ىػ  و السجدـك
طيخ عمى حخؼ الِعّمة. فيػ ُيحَحؼ في ياألمخ ال  عالمة الجـد في السزارع، كالبشاء في فعل

، أك البشاء. سبباف  فكىحا الحؿيقة لسشع التقاء سكػنيغ، سكػِف حخؼ الِعّمة مع سكػف الجـد
،  ؼُ حْ نحػّياف، فحَ  حخؼ العّمة يقـػ مقاـ ححؼ الحخكة مغ آخخ الفعل الرحيح في الجـد
 كالبشاء نحػ:

َسَقى: َيدقي: لع َيْدِق: ِاْسِق، كَنسا: َيشسػ: لع َيْشُع: ُاْنُع، كرضَي: َيخَضى: لع َيْخَض: ِاْرَض،  -
 : لع ُيْعِط: أَْعِط، كاْىَتَجػ: َيْيَتِجؼ: لع َيْيَتِج: ِاْىَتِج،كَأْنَجى: ُيْشِجي: لع ُيْشِج: َأْنِج، كأَْعَصى: ُيْعِصي

ثِػؼ: لع ُيْثِػ: كاْسَتْفَتى: َيْدَتْفِتي: لع َيْدَتْفِت: ِاْسَتْفِت... كَكػػ: َيكِػؼ: لع َيْكِػ: ِاْكِػ، كَأْثَػػ: يُ 
 ..: َتشاجَ ى: لع َيتشاجَ َأْثِػ، كتشاَجى: َيتشاجَ 

مزارع المؽيف السفخكؽ؛ لػقػعيا بيغ الياء، كالكدخة نحػ:  غ أّكؿم الػاك حَحؼكتُ . 5. 1. 2
 : َيِعي، ككَفى: َيْػِفي: َيِفي...َيْػِقي: َيِقي، ككَعى: َيْػِعي َكَقى:

كُيحَحؼ حخؼ العّمة مغ آخخ ماضيو إذا اترمت بو تاء التأنيث الداكشة؛ لسشع التقاء 
اكشيغ نحػ:   الدَّ

 َعى: َكَعْاْت: َكَعْت، ككَفى: َكَفْاْت: َكَفْت...: َكَقْت، ككَ َكَقى: َكَقْاْت  -
؛ ألكمغ  ؛ لمجـد و فححفُ  ّف الجـد ال يطيخ عمى حخؼ العّمة،آخخه مزارع السجدـك

 يقـػ مقاـ ححؼ الحخكة مغ آخخ الفعل الرحيح، السجدـك نحػ:
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 َكَقى: َيِقي: لْع َيِق، ككَعى: َيِعي: لْع َيِع، ككَفى: َيِفي: لْع َيِف... -
 حخفا العّمة مغ أمخ المؽيف السفخكؽ نحػ: ؼ ُيححَ ك 

َكَقى: ِؽ، ككَعى: ِع، ككَفى: ِؼ... فيبقى عمى حخؼ كاحج، ىػ عيغ الفعل، كيجػز أْف  -
 الّدكت في آخخه؛ لمتسكغ مغ الػقف عميو، ؼيريُخ: ِقْو، كِعْو، كِفْو... ُتداد ىاءُ 

الّشكخة؛ لسشع التقاء الداكشيغ،  قرػرالس . كُيحَحؼ حخُؼ العّمِة األلُف مغ آخخ االسع6. 1. 2
 نحػ:سكػف األلف، كسكػف التشػيغ 

َقى: ُمْدَتْدَقًى... كاأللف السكتػبة الَسْذَفى: َمْذَفًى، كالُسْدَتدْ اْلَفتى: َفَتًى، كالَعَرا: َعَرًا، ك  -
بل  ىي ألف تشػيغ الّشرب ال ألف االسع السقرػر بجاللة أّنظ ال تقخأ األلف، كال تمفطيا

 تشتقل في المفع مغ الحخؼ الحؼ قبميا إلى التشػيغ مباشخة.
. كُتحَحؼ الياء مغ آخخ االسع السشقػص الشكخة إذا كاف مخفػعًا، أك مجخكرًا؛ لسشع 7. 1. 2

 التقاء الّداكشيغ، سكػف التشػيغ، كسكػف حخؼ العّمة نحػ:
-  ٍٍ  ْيَتٍج...ْؼ: ُمْيَتِجْؼٍ : مُ جِ : راٍع، كالُسْيتَ الّخاعي: َراِعْي

كنالحع أّف ححؼ حخؼ العّمة مغ بشية الكمسة يكػف ألربعة أسباب ىي: مشع التقاء 
اكشيغ، كىػ األكثخ، كاألصل، كلػقػعو بيغ ياء ككدخة، ك  ، كلمبشاء،الدَّ ذلظ شمبًا  ككلُّ  لمجـد

 لتدييل الّشصق.
كالححؼ  كسساعّي اعتباطيٌّ ، كىػ ما كرد سابقًا، قياسيّ  1:كاإلعالؿ بالححؼ نؾعاف

مغ األسساء الثالثية، كتخكيا عمى حخفيغ نحػ: َيٌج، كَدـٌ، كَأٌب، كَأٌخ، كَشَفٌة، كُلَغٌة...كاألصل: 
ة السححكؼ تاء مخبػشة في بعس َيجٌؼ، كَأَبٌػ، كَأَخٌػ، كَشَفٌػ، كُلَغٌػ...فعّػضػا حخؼ الِعمَّ 

، كلع ُيعّػضػا ححفو األسساء نحػ: ُلغة، كَشَفة...فالتاء عػض عغ حخؼ الِعّمة السححكؼ
 ٌج، كأٌب، كَدـٌ...بححفيا نحػ: يَ  بحخؼ آخخ في بعس األسساء، كإّنسا اكتَفػا

أك نقميا إلى الحخؼ الحؼ  ىػ تدكيغ حخؼ الِعّمة بححؼ حخكتو، 2بالّتدكيؽ: . اإلعالؿ2. 2
كػف مكانيا قبمو، كػف بال نقل، ي. فاإلعالُؿ بالتَّدكيغ ُيراحبو اإلعالُؿ بالشقل، أك كإحالؿ الدُّ

 كذلظ في السػاضع اآلتية:

                                                           
 .109، مخترخ الّرخؼيشطخ: الفزمي،  1
الرخؼ ، كعبجالغشي، 47-44، بػية اآلماؿ، كالمبمّي، 2/117، امع الجركس العخبيةج، كالغالييشي، 63، شخح شحكر الحىبيشطخ: ابغ ىذاـ،  2

 .412-411، الرخؼ التعميسي، كياقػت، 393 -392، الكافي
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غ حخُؼ الِعّمة بعج نقل حخكتو إلى الحخؼ الّرحيح الحؼ قبمو. كسبُب 1. 2. 2 .  ُيدكَّ
قاُؿ اجتساع صػتيغ ثقيميغ، ىسا الفتحة، أك الّزّسة مع حخؼ العّمة الياِء، أك ثالتَّدكيغ است

 في السػاضع اآلتية: الػاك
 نحػ: لثالثي األجؾؼمزارع ا نقل حخكة عيؽ أ. في

 التي قبميا، فرارت ساكشة: َيُقْػُؿ. الداكشة : ُنِقمت ضّسُة الػاك إلى القاؼَيْقُػؿُ َيُقْػُؿ: أصمو: -
 َيِبْيُع: أصمو: َيْبِيُع: ُنِقَمت كدخُة الياِء إلى الباء الّداكشة التي قبميا، فرارت ساكشة: َيِبْيُع. -
الحؼ  الداكغ ُيْجِيُج: ُنِقمت كدخة الياء إلى الحخؼ الّرحيحك ِيُج، ُيفْ ُيِفْيُج، كُيِجْيُج: أصُميسا:  -

 ككأّنو َيجخؼ تباُدٌؿ بيغ حخَكتي الحخفيغ. قبميا، فرارت ساكشة: ُيِفْيُج، كُيِجْيُج...
 نحػ: ف، كالسرجر السيسّي مؽ الثالثّي األجؾؼااسسي السكاف، كالدمحخكة عيؽ ب. 

تحة الػاك إلى القاؼ الداكشة التي قبميا، ؼيريخ: َمَقْػؿ: َمَفْعل، قاَؿ: َمْقَػؿ: َمْفَعل: تشقل ف -
 ؛ لتحخكيا في األصل )قبل نقل حخكتيا( كانفتاحيا اآلف )بعج نقل حخكتيا(.ألفاً  ثّع ُتقَمُب الػاك

َشاَر: َمْصَيخ: َمْفَعل: ُتشقل فتحة الياء إلى الّصاء الّداكشة التي قبميا، ؼيريخ: َمَصْيخ:  -
كانفتاحيا اآلف )بعج نقل ، ثّع ُقِمبت الياء ألفًا؛ لتحخكيا في األصل )قبل نقل حخكتيا( َمَفْعل

كمثل ذلظ )َمَشاـ، كَمَدار، كَمَفاد، كَمَعاد...( مغ )ناـ، كساَر، كَفاَد، كعاَد...(  حخكتيا(
 كاألصل )َمْشَػـ، كَمْدَيخ، كَمْفَيج، كَمْعَػد...( عمى كزف )َمْفَعل(.

( ج. حخكة عيؽ ا ل  (لخباعي األجؾؼ )أ ْفع   يكمزارعيسا، كاسس كالدجاسّي األجؾؼ )اِّْست ْفع ل 
 كمرجرييسا نحػ: مشيسا، ، كالسفعػؿالفاعل

ِإْقَػاـ، ُنِقمت حخكة حخؼ  ُمْؿَيع: : ِإَقاَمة، كاألصل: َأْقَػـ: ُيْؿِيُع: ُمْقِػـ:: ُمَقاـ: ُيِؿْيُع: ُمِؿْيعأَقاـ -
: قمبت الػاك ألفًا؛ لتحخكيا الرحيح الحؼ قبمو، فرار ساكشاً ى الحخؼ الداكغ ة إلالِعمَّ  : َأَقْػـَ

، ُنِقمت كدخة الياء إلى القاؼ الداكشة التي قبميا: ، كُمِؿْيعفي األصل، كانفتاحيا اآلف، كُيِؿْيعُ 
ػاك ألفًا؛ : ُقِمبت الْاـِإَقػْ ؛ لتحّخكيا في األصل، كانفتاح ما قبميا اآلف، ك كُمَقْػـ: ُقِمبت الػاُك ألفاً 
اآلف، فرار: إَقْاْاـ: اجتسعت ألفاف، فححفت ألف  كانفتاح ما قبميا ،لتحخكيا في األصل

فرار: إقاَمة عمى كزف: ِإَفالة  كُعّػضت تاء مخبػشة في آخخه،  السرجر، أك ألف الفعل،
 عمى ححؼ ألف الفعل، كعمى كزف: ِإَفْعَمة عمى ححؼ ألف السرجر. كنحػ:

ُتشَقل حخكة الياء إلى الفاء الداكشة التي  ِيج: ُمْدَتْفَيج: ِاْسِتْؽَياد:َتْفِيج: ُمْدَتفْ ِاْسَتَفاَد: َيدْ  -
 في اسع السفعػؿ )ُمْدَتَفْيج( قبميا، فتريخ: َيْدَتِفْيج، كُمْدَتِفْيج، كُمْدَتَفْيج،: ُتقمب الياء ألفاً 
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: تقمب الياء ألفًا؛ ْسِتَؽْيْادكا فييريخ )ُمْدَتَفاد( لتحخكيا في األصل، كانفتاح ما قبميا اآلف
لتحخكيا في األصل، كانفتاح ما قبميا اآلف، ؼيريخ: ِاْسِتَفااد: التقت ألفاف، ألف الفعل، كألف 
السرجر، ؼُيحَحؼ أحجىسا، كُيعّػض تاء في اآلخخ، ؼيريخ: ِاْسِتَفاَدة عمى كزف: ِاْسِتَفْعَمة 

  ححؼ ألف الفعل. عمى ححؼ ألف السرجر، كعمى كزف: ِاْسِتَفاَلة عمى
 نحػ: كة عيؽ اسؼ السفعؾؿ السرؾغ مؽ الثالثي األجؾؼخ حد. نقل 

َقاد، كقاَؿ، كَصاَغ: اسع السفعػؿ مشيا: َمْقُػْكد، كَمْقُػْكؿ، كَمْرُػْكغ عمى كزف َمْفُعػؿ، فتشقل  -
ْػْكغ، ْػْكؿ، كَمُر ضّسة الػاك إلى الحخؼ الداكغ الّرحيح الحؼ قبميا، فتريخ: َمُقْػْكد، كَمقُ 

فتريخ: َمُقْػد، كَمُقػؿ،  الػاك الثانية، كاك اسع السفعػؿ؛ ف ساكشتاف، فتححؼفالتقت كاكا
 كَمُرْػغ.

باَع، كَشاَر، كساَر: اسع السفعػؿ مشيا: َمْبُيػع، كَمْصُيػر، كَمْدُيػر، فُتشَقل ضسة الياء إلى  -
ْػر، كَمُدْيْػر، فالتقى ساكشاف، الحخؼ الداكغ، الّرحيح الحؼ قبميا، فتريخ: َمُبْيْػع، كَمُصيْ 

كَمُدْيخ، فُتكَدخ  ُبْيع، كَمُصْيخ،ك، كاك اسع السفعػؿ، ؼيريخ: مَ ىسا الياء، كالػاك، فتححؼ الػا
 فاء الكمسة؛ لتشاسب الياء، فتريخ: َمِبْيع، كَمِصْيخ، كَمِديخ.
 كيستشع نقل حخكة حخؼ الِعّمة في السػاضع اآلتية: 

؛ أ. في صيغتي التعّجب ) ، كَأِقْػـْ ، فال يجػز: ما َأَقْػـَ ، كَأْقِػـْ ما َأْفَعَل، كَأْفِعل( نحػ: ما َأْقَػـَ
 كيال يحىب معشى التعّجب.

ب. في كزف )َأْفَعَل( سػاء أكاف اسع التفزيل نحػ: َأْقَػـ، كَأْبَيغ، كَأْقَػؿ؛ ِحفاضًا عمى معشى 
ية نحػ: َأْحَػؿ، كَأْبَيس، فال يجػز: أـ كاف صفة مذبّ  يل، فال يجػز: َأَقْػـ، كَأَبْيغالّتفز

 َأَحْػؿ، كَأَبْيس، أـ كاف اسسًا نحػ: أْسَػد اسع لذخز. 
 ج. في أكزاف ) ِمْفَعل، كِمْفَعاؿ، كِمْفَعَمة( نحػ: ِمْخَكد، كِمْخَكَحة، فال يجػز: ِمَخْكد، كِمَخْكَحة.

؛ أل د. ، فال يجػز: ِاَعْػرَّ ( نحػ: ِاْعَػرَّ  ّنو يؤدؼ إلى التقاء ساكشيغ.في كزف )ِاْفَعلَّ
 1ق. في عيغ السزارع الحؼ لع ُيعّل ماضيو نحػ: َصِيج: َيْرَيج، كَعِػر: َيْعَػر.

سع االك  الفعل السعتّل اآلخخ، في آخخ ، أك الياءُ . كُيدّكغ حخُؼ الِعّمة الػاكُ 2. 2. 2
 يغ، ىسا ثقيمساع صػتيغ قاؿ اجتث؛ كذلظ الستالسجخكر بححؼ حخكتوك السشقػص السخفػع، أ

                                                           
 .2/118، جامع الجركس العخبيةيشطخ: الغالييشي،  1
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 الػاك، أك الكدخة مع الػاِك، أك الياء نحػ:
َيْدِقُي: اجتسعت الزسة مع الياء، ككالىسا صػت ثقيل، فُحِحفت ضّسُة الياء، كُسكِّشت،  -

 فرار: َيْدِقْي.
سعت الّزّسُة مع الػاك، ككالىسا صػٌت ثقيل، فُحِحفت ضّسُة الػاك، كُسكِّشت، َأْنُسُػ: اجت -

 .فرار: َأْنُسػْ 
القاِضُي: اجتسعت الزسة مع الياء، ككالىسا صػت ثقيل في الّشصق، فُحِحفت حخكة الياء،  -

 كُسكِّشت، فرار: القاِضْي.
َشْت، لمُسْيَتِجؼِ  - : اجتسعت الكدخة مع الياء، ككالىسا صػٌت ثقيل، فُحِحفت كدخة الياء، كُسكِّ

  فرار: لمُسْيَتِجْؼ.
 ة إلى حخؼ ِعمَّة آخخ.خؼ الِعمَّ : ىػ قْمُب ح. اإلعالؿ بالقمب3. 2
ا بعج حخؼ مفتػح في إذا تحّخكت ب الػاُك، كالياُء ألفاً ُتقم 1:. ق ْمُب الؾاك، كالياء ألفا  1. 3. 2

 ك في آخخىا نحػ:كسط الكمسة، أ
ـَ، ك َصاـَ ك َقاَؿ،  - ـَ، كَنا َػـَ، ، كَجاَثى، كاْسَتْعَمى، كالَعَرا: أصميا: َقَػَؿ، كَص َنَسا، كأْدَعى، كَقا

 مبت ألفًا.تحخّكت الػاك بعج فتح، فقُ ف اَثَػ، كاْسَتْعَمَػ، كاْلَعَرَػ،كَقَػـَ، كَنَػـَ، كَنَسَػ، كَأْدَعَػ، كجَ 
َمىباعَ  - َع، كَشَيَخ، كَسَيخ، : أصمو: َبيَ ، كَشاَر، كَساَر، كأَْىَجػ، كساَقى، كَتَباَكى، كالَفَتى، كالجُّ

َمَي،َباَكَي، ك كأَْىَجَؼ، كَساَقَي، كتَ   .اً تحّخكت الياُء بعج فتح، فُقِمبت ألفف اْلَفَتَي، كالجُّ
 : يستشع قمبيسا ألفًا إذاك 

جاء بعجىسا حخؼ ساكغ، أك ألف ساكشة، أك ياء مذّجدة؛ ألّف قمبيسا ألفًا سُيؤّدؼ إلى أ. 
، التقاء ساكشيغ، ىسا سكػنيسا بعج القمب، كسكػف الحخؼ الحؼ بعجىسا نحػ: َشِػْيٌل، كَبَيافٌ 

.كخَ  ، كَنَبِػؼٌّ  َػْرَنق، كَرَمَيا، كَغَدَكا، كَعَمِػؼٌّ
ب. في الفعل المؽيف السقخكف نحػ: َحِيَي، كَعِيَي، كَىِػَؼ، كَىَػػ، كَنَػػ، كَثَػػ، 

 كَشَػػ...حّتى ال يجتسع إعالالف.
 ...ج. في االسع عمى كزف )َفَعاَلف( نحػ: َحَيَػاف، كَمَػَتاف، كَجَػاَلف

                                                           
، 110 -2/108، جامع الجركس العخبية، كالغالييشي، 247-3/246، األصػؿ في الشحػ، كابغ الدخاج، 1/249،السقتزب يشطخ: السبخد، 1

 .237-236، الرخؼ العخبي، كالدامخائي، 176-174، التصبيق الرخفيكالخاجحي، 
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َعِػر: أَْعَػر، كَحِػؿ:  :األجػؼ الحؼ صفتو السذّبية عمى كزف )َأْفَعل( نحػد. في الثالثي 
َيف... ـْ  َأْحَػؿ، كَغِيَج: أَْغَيج، كـَِيَف: َأ

 ، كاْزَدَكَج...ق. إذا كانت الػاك عيشًا في كزف )ِاْفَتَعَل( نحػ: ِاْجَتَػَر، كاْعَتَػرَ 
2 .3 .2: ْمُب الؾاك ياء   ذخة مػاضع، كذلظ إذا كقعت:تقَمب الػاك ياء في ع 1. ق 

أ. ساكشة بعج كدخة في كسط الكمسة، أك في آخخىا نحػ: ِمْػزاف: ِمْيداف، كِمْػقات: ِمْيقات، 
 كِمْػعاد: ِمْيعاد، كالغاِزك: الغاِزؼ، كالّشاِمػ: الّشامي... كُتقَمب ياء؛ لُتجانذ الكدخة التي قبميا.

... كتُ ْييٌ ب. ياء التَّرغيخ نحػ: ُجْخٌك: ُجَخْيٌػ: ُجخَ  ، كَدْلٌػ: ُدَلْيٌػ: ُدَلْيٌي: ُدَليٌّ َمب؛ ق: ُجَخؼٌّ
 لُتجاِنذ الياء التي قبميا.

 عل األجػؼ السعتّل عيُشو في الساضي نحػ:فج. بيغ كدخة كألف في مرجر ال
: ِقَػاـ: ِؾيَ  - ـَ : ِصَػاـ: ِصَياـ، كقا ـَ كُتقَمب؛  ِعَيادة...َػاـ: ِنَياـ، كعاَد: ِعَػاَدة: اـ، كناـ: نِ صا

 لُتجانذ الكدخة التي قبميا.
 ...كإذا لع تكغ معّمة في الساضي، لع ُتقَمب في السرجر نحػ: عاَكد: ِعَػاد، كَجَػر: ِجَػار   

ككانت ساكشة، أك ُمعمَّة )مقمػبة(  جسع صحيح الالـ عمى كزف )ِفعاؿ( د. عيشًا بعج كدخة في
ر: ِدَكار: ِدَيار، كراَح: ِرَكاح: اِسَػاط: ِسَياط، كدَ في السفخد نحػ: ثْػب: ِثَػاب: ِثَياب، كَسْػط: 

 كسبب القمب مجاَندُة الكدخة التي قبميا. ِرَياح....
كإذا كانت متحخكة في السفخد، أك غيخ معّمة )غيخ مقمػبة( لع ُتقَمب ياء في جسعو نحػ:    

  َشِػْيل: ِشَػاؿ.
مبيا ياء نحػ: ِسَػار، كِقَػاـ، كِسَػاؾ، كإذا كاف كزف )ِفَعاؿ( مفخدًا ال جسعًا، امتشع ق    

 كِخَػاف...
 ق. كانت الػاك المًا في جسع عمى كزف )ُفُعػؿ( نحػ:

: دُ  َدْلٌػ: ُدُلْػٌك: - .ُدُلْػٌؼ: ُدُلْيٌي: ُدُليٌّ : ِعِريٌّ ، كَعَرا: ُعُرْػٌؼ: ُعُرْػٌؼ: ُعُرْيٌي: ُعُريٌّ  ِليٌّ
ُعُتْػٌك: مرجر لمفعل كه ياًء نحػ: ُعُتّػ: ع ُتقَمب كا)ُفُعػؿ( مفخدًا، ل ف كإذا كاف كز 

 الثالثي: َعَتا.
ل( مغ فعل ثالثّي أجػؼ نحػ:  ك. كانت الػاُك عيشًا في الجسع )ُفعَّ

                                                           
، 114-2/111، جامع الجركس العخبية، كالغالييشي، 262-3/256، األصػؿ في الشحػ، كابغ الدخاج، 1/262، السقتزبيشطخ: السبخد،  1

 .212-209، شحا العخؼ،  كالحسالكّؼ، 140،حؿيقة اإلعالؿ كاإلعخابكالّصّحاف، 
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ـ بال قمب. - ـ: ُنْػَكـ: ُنْيَػـ: ُنْيَيع: ُنْيَيع، كيجػز: ُنػَّ : ناِئع: ُنػَّ ـَ  نا
ـ: ُص َص  - ـ بال قمب. يَّع،ْػَكـ: ُصْيَػـ: ُصْيَيع: ُص اـ: َصاِئع: ُصػَّ  كيجػز: ُصػَّ

ل( مغ المؽيف السقخكف، لع ُتقَمب ياء نحػ:   كإذا كاف الجسع )ُفعَّ
 ػ، كَنَػػ: َناٍك: ُنػَّػ، كَثَػػ: َثاٍك: ُثػَّػ...َشَػػ: َشاٍك: ُشػّ  -

 ز. كانت الػاك المًا في الرفة عمى كزف )ُفْعَمى( نحػ:
ْنَيا، كالُفْتَػػ: الفُ  - ْنَػػ: الجُّ  ْتَيا...الجُّ

 ح. تصخَفت بعج كدخة نحػ:
 َرِضَػ: َرِضَي، كُعِفَػ: ُعِفَي، كالغاِزك: الغازؼ... كُتقَمب؛ لتجانذ الكدخة التي قبميا. -

 نحػ: ساكشاً  ككاف الدابق مشيسا ط. اجتسعت الػاك مع الياء في كمسة كاحجة،
َمْقُزْػؼ: َمْقُزْيٌي: : َجيِّج، كَمْقِزيّ  ِػد: َجْيِيج:يْ َميِّت: َمْيِػت: َمْيِيت: َميِّت، كَجيِّج: جَ  -

، كأّياـ: أْيػَ َمْقُزيٌّ  كقج تجتسعاف ؼيسا ُيذبو  أْيَياـ: َأّياـ. ىحا في كمسة كاحجة، اـ:: َمْقِزيٌّ
 الكمسة الػاحجة نحػ:

،ُمَعمِِّسّي: ُمَعمُِّسػَؼ: ُمَعمِّسُ  - : ُمَعِمِسيَّ ْشِجُسْيَي: ْشِجُسػَؼ: ُميَ َيْشِجِسّي: ُميَ كمثمو: مُ  ْيَي: ُمَعمُِّسيَّ
. : ُمَيْشِجِسيَّ  ُمَيْشِجُسيَّ

 1:ُتقَمب الياء كاكًا إذا. قمب الياء كاكا : 2. 3. 3
 أ. جاءت ساكشة بعج ضّسة نحػ: 

مجاَندُة  : ُمػِسخ، كُيْيِقغ: ُيػِقُغ، كُمْيِقغ: ُمػِقغ... كسبُب القمبِ خُيْيِدخ: ُيْػِسخ، كُمْيدِ  -
 .الّزسَّة التي قبميا

  َقُزَي: َقُزػ، كَنُيَي: َنُيَػ.ب. إذا تصّخفت بعج ضّسة نحػ: 
أـ كاف  سع الجّشةج. كانت عيشًا لػزف )ُفْعَمى( سػاء أكاف اسسًا نحػ: ِشْيَبى: ِشْػَبى: ِشْيَبى: ا

 َيخ: ُخْػَرػ: ِخْيَخػ...ْػَسى، َأخْ ُكْيَدى: كُ  مؤّنثًا لػ )َأْفَعل( الّتفزيل نحػ: َأْكَيذ:
 مًا في اسع عمى كزف )َفْعَمى( نحػ: َتْؿَيا: َتْقَػػ، كَفْتَيا: َفْتَػػ، كَبْؿَيا: َبْقَػػ...ال د. كانت

 ككلُّ ما يخد خالفًا ِلسا كرد أعاله يكػف سساعّيًا ال ُيقاس عميو.
 ُتقَمب األلف ياء في مػضعيغ، ىسا:  1:، أك كاكا  قمب األلف ياء .3 .4

                                                           
، 392-391، الرخؼ الكافي، كعبجالغشي، 115-2/114، جامع الجركس العخبية، كالغالييشي، 3/266، األصػؿ في الشحػيشطخ: ابغ الدخاج،  1

 .233-227، الرخؼ العخبي، كالدامخائي، 214-213كالحسالكؼ، شحا العخؼ، 
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 يغ مشتيى الجسػع نحػ:بعج كدخة، كذلظ في ص تأ. إذا كقع
 خ.ِمْرباح: َمَراِباح: َمَراِبْيح، كِمْشَذار: َمشاِشار: َمَشاِشي -

 ت بعج ياء الّترغيخ نحػ:ب. إذا كقع
ِمْرباح: ُمَرْيِباح: ُمَرْيِبْيح،  ،ُغاَلـ: ُغَمْياـ: ُغَمْيِيع: ُغَميِّع، كِكتاب: ُكَتْياب: ُكَتْيِيب: ُكَتيِّب -

 الكدخة التي قبميا. القمب مجاندةُ  كسببُ  : ُمَشْيِذيخ...كِمْشَذار: ُمَشْيِذار
إذا كقعت بعج ضّسة، كذلظ في الفعل السبشّي لمسجيػؿ نحػ: َقاَتل: كُتقَمب األلف كاكًا 

الزّسة  القمب مجاندةُ  ُقاِتل: ُقْػِتَل، كَناَصَخ: ُناِصخ: ُنْػِصخ، كَفاَتح: ُفْاِتح: ُفػِتح... كسببُ 
 التي قبميا.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

                                                                                                                                                    
 .391-390، الرخؼ الكافييشطخ:  1
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 اإلبجاؿ
 1حخؼ آخخ. مكافَ  حخؼٍ  ىػ كضعُ . تعخيفو: 1
  2: لإلبجاؿ ثالثُة أنػاع، ىي:أنؾاعو. 2
ْزَدَىخ، حػ إبجاؿ التاء دااًل في الفعل: اِ . كضع حخؼ صحيح مكاف حخؼ َصِحيح نأ

كاألصل: ِاْزَتَيَخ، ككالىسا حخؼ صحيح، ككضع الّصاء مكاف الّتاء في الفعل: ِاْصَصَبَخ، 
 األصل: ِاْصَتَبخ. ككالىسا حخؼ َصحيح.ك 

ب. كضع حخؼ صحيح مكاف حخؼ ِعّمة نحػ كضع اليسدة مكاف الػاك في: قاِئل، كاألصل: 
َقاِكؿ، كمكاف الياء في: باِئع، كاألصل: َباِيع. كاليسدة حخؼ صحيح، كالػاك، كالَياُء، حخفا 

 ِعّمة.
اء مكاف اليسدة في : ِبْيخ، كاألصل: نحػ كضع الية مكاف حخؼ َصحيح ج. َكْضُع حخِؼ ِعمَّ 

 ِبْئٌخ، ككضع الػاك مكاف اليسدة في: ُأْكِمُغ، كاألصل: ُأْؤِمُغ.
ع اإلبجاؿ: 3 ؾ اضِّ  ل مشيا:القػَؿ في السْذيػر، كالُسدتعسَ  لُ فرِّ اضع كثيخة، كأُ لإلبجاؿ َمػ . م 
اتو:1. 3 ( كُمْذت قَّ ٌل ُثالثّي مديج بحخفيغ، كىػ كزف )ِاْفَتَعل( فع . اإلبجاؿ في كزف )اِّْفت ع ل 

ائو )حخفو األصمّي األّكؿ( كفي تائو )كىػ كَيقُع اإلبجاؿ في ف ِفو ُخساسّي،ِبحدب عجد أحخ 
 حخؼ زائج( كذلظ عمى الّشحػ اآلتي:

3 .1 .1:)  اءُ لثَّ إذا كانت فاء)افتعَل( ثاء، ُابِجلت تاؤىا ثاًء، كُأدغست ا 3. إبجاؿ تاء )اِّْفت ع ل 
 انية نحػ:األكلى في الثّ 

ؼيصخأ عمى الفعل  ِاثََّػػ، ِاْثَثَػػ: ِاثََّأَر، كَثَػػ: ِاْثَتَػػ: ِاْفَتَعَل: ِاْثَثأر: َثأَر: ِاْثَتَأَر: ِاْفَتَعَل: -
)ِاْفَتَعَل(. كىحا َيْشَصبق عمى  كَيبقى كزنو ف، ىسا إبجاؿ تائو ثاء، كاإلدغاـ،تغييخاف صْخؼّيا

، كاثَِّئْخ، كاثِّئار، خُتّق مشو مغ اسع فاعل، كمفعػؿ نحػ: َيثَّئُمزارعو، كأمخه، كَمرجره، كما اش
 ، كُمْثَتِئخ، كُمْثَتَأر...كُمثَِّئخ، كُمثََّأر... كاألصل: َيْثَتِئخ، كاْثَتِئْخ 

 ، أك ذااًل، أك زايًا، ُأْبِجَلت تاؤُه دااًل نحػ: كإذا كانت فاؤه داالً 

                                                           
 .2/123، جامع الجركس العخبية، كالغالييشي، 2/508، شخح ابغ عقيل، ك93، الكاؼية كالذاؼيةيشطخ: ابغ الحاجب،  1
 2/123، جامع الجركس العخبيةيشطخ: الغالييشي،  2
، كعبج 2/127 ، جامع الجركس العخبيةالغالييشي، ، ك 271-3/270،األصػؿ في الشحػ، كابغ الدخاج، 204-1/203، السقتزبيشطخ: السبخد،  3

 .400-397، الرخؼ الكافيالغشي، 
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َعى، كَدَفغ: ِاْدَتَفغ: اِ َدَعا: ِاْدَتَعى: ِاْفَتَعَل: ِاْدَدَعى - َفَغ،: ِادَّ فيشا تغييخاف  ْفَتَعَل: ِاْدَدَفَغ: ِادَّ
 صخؼّياف، ىسا اإلبجاؿ، كاإلدغاـ الّشاتج عغ اإلبجاؿ.

ْذَدَىَب: ِاْذَذَىب: َذَكخ: ِاْذَتَكخ: ِاْفَتَعَل: ِاْذَدَكخ: ِاْذَذَكَخ: ِاذََّكَخ، كَذَىَب: ِاْذَتَيَب: ِاْفَتَعَل: اِ  -
 فيشا تغييخاف صخؼّياف، ىسا اإلبجاؿ، كاإلدغاـ الّشاتج عغ اإلبجاؿ. َىَب،ِاذَّ 
الرخفّي  غييخُ كَيشصبق ىحا التَّ  ِاْفَتَعَل: ِاْزَدَكػ، ى، كَزَكػ: ِاْزَتَػػ:َزَىا: ِاْزَتَيى: ِاْفَتَعَل: ِاْزَدىَ  -

ِعي، كادَّ  ٍع، ِع، كادِّ عمى مزارعو، كأمخه، كمرجره، كما اشُتّق مشو نحػ: َيجَّ عاء، كُمجَّ
َكار،  َعى... كاألصل: َيْجَتِعي، كاْدَتِعي، كاْدِتعاء، كُمْجَتِعي، كُمْجَتَعى... كَيحَِّكُخ، كاذَِّكْخ، كاذِّ كُمجَّ

ار، كُمْحَتِكخ، كُمْحَتَكخ... كَيْدَدِىي، كاْزَدِه، كُمحَِّكخ، كُمحََّكخ... كاألصل: َيْحَتِكخ، كاْذَتِكْخ، كاْذِتكَ 
 ِو، كاْزِتياء، كُمْدَتٍو، كُمْدَتَيى...َيْدَتِيي، كاْزتَ كُمْدَدٍه، كُمْدَدَىى... كاألصل:  كاْزِدىاء،

 نحػ: بِجلت تاؤُه شاءً َعَل( صادًا، أك شاء، أك ضاًء، أُ كإذا كانت فاُء )اْفتَ 
 َصَفا: ِاْصَتَفى: ِاْفَتَعَل: ِاْصَصَفى، كَصَبخ: ِاْصَتَبَخ: ِاْفَتَعَل: ِاْصَصَبخ. -
فيشا تغييخاف  ْفَتَعَل: ِاْشَصَمَب: ِاشََّمَب،َخَد: ِاْشَتَخد: ِاْفَتَعَل: ِاْشَصَخد: ِاشََّخد، كَشَمَب: ِاْشَتَمَب: اِ شَ  -

 صخؼّياف، ىسا اإلبجاؿ، كاإلدغاـ الشاتج عشو.
ة، ىي إبجاؿ التاء تغييخات صخؼيّ  ةُ ثالثفيشا  ْضَصَمَع: ِاْضَطَمَع: ِاضََّمَع،اِ َضَمَع: ِاْضَتَمَع: ِاْفَتَعَل:  -

اء األكلى في الثانية. كىحا اء التي قبميا، ثّع إدغاـ الطَّ شاء، ثّع إبجاؿ الصاء ضاء؛ لُتشاسب الطَّ 
ْخ، كاْصِصبار، مشو نحػ: َيْرَصِبخ، كاْصَصبِ  َيجخؼ عمى ُمزارعو، كأمخه، كمرجره، كما اشَتقَّ 

ْخ، كُمْرَتِبخ، كُمْرَتَبخ... كَيصَِّخد، كاشَِّخْد، كُمْرَصِبخ، كُمْرَصَبخ... كاألصل: َيْرَتِبخ، كاْصَتبِ 
َخاد، كُمصَِّخد، كُمصََّخد... كاألصل: َيْصَتِخد، كاْشَتِخْد، كُمْصَتِخد، كُمْصَتَخد... كَيطَِّمع، كاضَِّمْع،  ، كاشِّ

اَلـ، كُمطَِّمع، كُمطََّمع... كاألصل: َيْطَتِمع، كاْضَتِمْع، كاْضِتاَلـ، كُمْطَتِمع  ، كُمْطَتَمع.كاضِّ
3 .1 .2:) ل  ك ياء، أك ىسدة، ُأبجلت تاًء، اُء )افتعل( كاكًا، أإذا كانت ف 1. إبجاؿ فاء )اْفت ع 
ف، ىسا اإلبجاؿ، إبجاؿ فاء )اْفَتَعل( كاإلدغاـ، اكىشا تغييخاف صخؼيّ  دِغست في تاء )افتعل(كأُ 

 إدغاـ التاء التي ىي بجؿ الفاء في تاء )افتعل( نحػ:
 ْكَتَعَج: ِاْفَتَعَل: ِاْتَتَعَج: ِاتََّعج، ككَصَل: ِاْكَتَرل: ِاْفَتَعَل: ِاْتَتَرل: ِاتََّرَل.َكَعج: اِ  -
 َغ.َغ: ِاتَّسَ َيُدخ: ِاْيَتَدَخ: ِاْفَتَعَل: ِاْتَتَدَخ: ِاتََّدَخ، كَيُسَغ: ِاْيَتَسَغ: ِاْفَتَعَل: ِاْتَتسَ  -

                                                           
، كالخاجحي، 127-2/126، جامع الجركس العخبية، ك الغالييشي، 3/29، األصػؿ في الشحػ، كابغ الدخاج، 1/229، السقتزب يشطخ: السبخد، 1

 .177، التصبيق الرخفي
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ِاتََّكَل، كَأَمَخ: ِاْئَتَسَخ: ِاْتَتَسخ: ِاتََّسَخ. كيشصبق ىحاف التغييخاف َأَكَل: ِاْئَتَكَل: ِاْفَتَعَل: ِاْتَتَكَل:  -
ّرخؼّياف عمى ُمزارعو، كأمخه، كمرجره، كما اشُتّق مشو نحػ: َيتَِّعج، كاتَِّعْج، كاتِّعاد، كُمتَِّعج، لا

.. كيتَِّدُخ، كاتَِّدْخ، كاتَِّدار، كاألصل: َيْػَتِعج، كاْكَتِعْج، كاْكِتَعاد، كُمْػَتِعج، كُمْػَتَعج. كُمتََّعج...
كُمتَِّدخ، كُمتََّدخ... كاألصل: َيْيَتِدخ، كاْيَتِدْخ، كاْيِتَدار، كُمْيَتِدخ، كُمْيَتَدخ... كَيتَِّكُل، كاتَِّكْل، 

 ْئَتِكْل، كاْئِتَكاؿ، كُمْؤَتِكل، كُمْؤَتَكل...َكل... كاألصل: َيْأَتِكُل، كاكاتَِّكاؿ، كُمتَِّكل، كُمتَّ 
(ت. إبجاؿ 2. 3 ْعم ل  ، كت ف  عَّل  ل، كت ف  اع  فإذا  ىحه األكزاف لمفعل الخساسّي، 1:كمذتّقاتيا اء )ت ف 

ت ضادًا، أك شاًء، أك ضاًء، ُأبِجلَ كانت فاُؤىا ثاًء، أك دااًل، أك ذااًل، أك زايًا، أك صادًا، أك 
 الّتاء مغ جشذ ما بعجىا، كُأدِغست فييا نحػ:

َل: ْثَثقَّ كثَقل: َتَثقَّ  ،اَقَل: َتَفاَعلَ ْثَثاَقَل: ِاْثَثاَقَل: ِاثَّ  َتَفاَعَل: َثَثاَقَل:ثُقل: َتَثاَقَل:  - ل: َثَثقَّ َل: َل: َتَفعَّ
 حخفاففُأبجلت التاء ثاء، فالتقى  َمَل: ِاْثَثْقَمَل: ِاثَّْقَمَل،ِاْثَثَقَل: ِاثََّقل. كَثُقَل: َتَثْقَمَل: َتَفْعَمَل: َثَثْقَمَل: ْثَثقْ 

اء األكلى؛ لمتسكغ مغ اإلدغاـ، فرار الحخُؼ األّكؿ مغ ثكِّشت المتساثالف، ىسا الثاءاف، فدُ 
اكغ الفعل ساكشًا، فديجت ىسدُة الػصل السكدػرة في أّكلو ثّع ُأْدِغسْت ؛ لمتسكغ مغ الشُّصِق بالدَّ

 الثاء األكلى في الثانية.
غ الّجاُؿ اأُلكلى؛ لمتسكغ مغ  ،داالً  ؿ التاءُ َدثخ: َتجاَثَخ: َتَفاَعَل: ُتبجَ  - ؼيريخ: َدَداَثَخ: ُتدكَّ

غ بالّجاؿ الثانية، فتريخ: ْدَداَثخ: فُتداد ىسدة الػصل السكدػرة في أّكؿ الفعل؛ لمتسكُّ  اإدغامي
ّخكة، اؿ الثانية الستحاألكلى الّداكشة في الجَّ  اؿُ يخ: ِاْدَدَثَخ، فُتْجَغُع الجَّ مغ الشُّصق بالّداكغ، فتر

َثخ: َتَفاَعل،فتري يخات فشحُغ أماـ تغي ْعَمَل، كَتَجْثَخَر: َتَفْعَمَل،كحلظ إذا قمشا: َتَجثَّخ: َتفَ ك  خ: ِادَّ
 ة مغ السذكالت التي ُتعقُِّج المغة العخبّية.خؼيَّ كمثُل ىحه التغييخات الرَّ  صخؼّية ُمعقَّجة، كُمخِبَكة،

 دب الحاجة إلييا، كعجـُ الِؿياس عمييا.كلعّل األنَدَب عجـُ اإلغخاؽ في البحث فييا إاّل بح
ّمة ىسدة:3. 3  ُتبَجؿ الػاك، كالياء ىسدة إذا جاءتا بعج: 2. إبجاؿ حخؼ العِّ

 أ. ألف اسع الفاعل السرػغ مغ الفعل الثالثي، السجّخد، األجػؼ نحػ:
 اِئخ.شار: شاِيخ: شَ قاؿ: قاِكؿ: َقاِئل، كناـ: َناِكـ: َناِئع، كباَع: َباِيع: َباِئع، ك  -

 ب. ألف مرجر الفعل السعتّل اآلخخ نحػ:

                                                           
 2/128، ، جامع الجركس العخبيةيشطخ: الغالييشي،  1
، ك 410، 404-4/403، حاشية الّربّاف، كابغ الرباف، 90 - 89، الكاؼية كالذاؼية، كابغ الحاجب، 200، 1/253، قتزبالسيشطخ: السبخد،  2

ع المداف، كعصية، 389 -388، الّرخؼ الكافياجحي، ، كالخَّ 125 -2/123،  جامع الجركس العخبيةالغالييشي،   .66-65، ُسمَّ
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ْنَجى: إْنَجاك: إْنَجاء، اء، كأَ ػ: إْىَجاؼ: إْىجَ جَ ىْ اء، كأَ اؼ: ِبشَ ى: ِبشَ اك: ُدَعاء، َبشَ ا: ُدعَ َدعَ  -
ػ: اْسِتْيَجاؼ: َػاْؼ: ِاْنِكَػاء، كاتََّقى: اتَِّقاؼ: اتَِّقاء، كاْسَتْيجَ ْىِتَجاء، كاْنَكَػػ: ِاْنكِ ػ: ِاْىِتَجاؼ: ا كاْىَتجَ 

 ْسِتْيَجاء، كاْحَمْػَلى: ِاْحِمْػاَلؼ: ِاْحِمْػاَلء...ا
 ألف زائجة في نياية اسع مأخػذ مغ فعل معتّل اآلخخ نحػ: ج.
ؼ: ِبشاء، كَحَحا: ا: َسَساك: َسَساء، كَبَشى: ِبَشااك: ِشتاء، كَسسَ َمػ: َدـٌ: ِدَماك: ِدَماء، كَشتا: ِشتَ دَ  -

 .ِحَحاك: ِحَحاء
 ألف صيغ مشتيى الجسػع، ككانت في السفخد حخَؼ مجٍّ زائجًا نحػ:د. 
 َعُجػز: َعَجاِكز: َعَجاِئد، كَصِحْيَفة: َصَحاِيف: َصَحاِئف، كَجِدْيَخة: َجَداِيخ: َجَداِئخ. -

إذا اجتسعت كاكاف، أك ياءاف، أك كاك كياء في صيغة مشتيى الجسػع، كَفَرمت بيشيسا ق. 
 ألف الجسع نحػ:

ؿ -  : َأَكاِكؿ: َفػاِعل: َأَكاِئل. كَنيِّف: َنَياِيف: َؼَياِعل: َنَياِئف، كَسيِّج: َسَياِكد: َسَياِئج.أكَّ
ك ساكشة، ُأبِجلت الػاك األكلى االسع، ككانت الّثانية متحخّكة، أك. إذا اجتسعت كاكاف في أّكؿ 

 ىسدة نحػ:
ُكْكَلى: ُأْكَلى. ُكَكؿ:  َية: َفَػاِعمة: َأَكاِؾَية. ُأْكَلى:َكاِصل: َكَكاِصل: َفَػاِعل: َأَكاِصل. َكاِؾَية: َكَكاؾِ  -

 ُأَكؿ.
جاز  ؿ الَسرػغ مغ الّخباعي )َفاَعَل(الفعل الساضي السجيػ  د. إذا اجتسعت كاكاف في أكؿِ 

 اإلبجاؿ، كعجُمو نحػ:
 َكاَفى: َفاَعَل: ُكْكِفَي: ُأْكِفَي، كَكاَقى: َفاَعَل: ُكْكِقَي: ُأْكِقَي. -

، أك ساكغ، جاز إبجاليا ىسدة نحػ: جاءت الػاك مزسػمةً  إذاق.   بعج حخؼ مزسـػ
 ُحُػكؿ: ُحُؤكؿ، كَأْدُكر: أْدُؤر. -

 كُتبَجؿ األلُف ىسدة إذا جاءت في آخخ االسع بعج ألف التأنيث الدائجة نحػ:
 ْحخاء، كَعْخَجاا: َعْخَجاء، كَبْيَزاا: َبْيَزاء.َصْحخاا: َص  -
مَّ حخ . إبجاؿ اليسدة 4. 3  إذا: ةحخَؼ ِعمَّ ُتبَجؿ اليسدة  1:ةؼ عِّ

                                                           
ُسَمع ، كعصية، 392 -389، الّرخؼ التعميسي، كياقػت، 166 -162، التصبيق الّرخفيّ ، كالخاجحي، 4/408، حاشية الّربّافيشطخ: ابغ الرباف،  1

 .74، المداف
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ة مغ جشذ حخكة ، ُأبِجلت حخؼ ِعمَّ أ. جات ساكشة في حذػ الكمسة بعج ىسدة ُأخخػ متحّخكة
 نحػ: الحخؼ الحؼ قبميا

 اَعَل: َأْاَمَغ: َآَمَغ، كُأْؤِمْغ: ُأْكِمُغ، كِإْيَساف: ِإْيساف.ْأَمغ: فَ َأِمغ: أَ  -
 َل: َأْاَثَخ: َآَثَخ، كُيْؤِثخ: ُيْػِثخ، كِإْيثار: ِإْيَثار.أَثَخ: َأْأَثَخ: َفاعَ  -

 اب. كإذا كانت اليسدُة ساكشة، أك متحّخكًة في حذػ الكمسة بعج حخؼ غيخ اليسدة، جاز إبجالي
 ا، كجاز تخكيا عمى حاليا دكف إبجاؿ نحػ:ة مغ جشذ حخكة الحخؼ الحؼ َقْبميحخؼ ِعمَّ 

 كِبْئٌخ: ِبْيٌخ، كِذْئٌب: ِذْيٌب،... َرْأس: َراس، ُسْؤٌؿ: ُسْػٌؿ، -
ج، كُسَؤاٌؿ: ُسَػاٌؿ، كِذَئاب: ِذَياب. ج: ُمَػكَّ  ج. ُمَؤكَّ

ة مغ جشذ حخكة الحخؼ الحؼ إذا كقعت متصخفة في آخخ الكمسة، جاز إبجاليا حخؼ ِعمَّ د. 
 قبميا، كجاز تخكيا عمى حاليا دكف إبجاؿ نحػ:

 ُصَؤ: َخُصَػ، كالقاِرػء: الَقاِرؼ، كالَياِدػُء: اْلَياِدْؼ.َرَأ: َدَرا، كخَ َقَخَأ: َقَخا، كدَ  -
ق. إذا كقعت اليسدة في كسط الكمسة، أك في آخخىا بعج كاك، أك ياء ساكشتيغ، جاز إبجاليا 

 مغ جشذ الحخؼ الحؼ قبميا )الػاك أك الياء( كإدغاـ األّكؿ في الّثاني نحػ:
َءة: َمْقُخْكَكة: َمْقُخكَّة، كَخِصْيَئة: َخِصْيَية: َخِصيَّة، كَىِشْيَئة: َىِشْيَية: ُنُبْػَءة: ُنُبْػَكة: ُنُبػَّة، كَمْقُخكْ  -

 َىِشيَّة.
ك. إذا كقعت اليسدة بعج ألف مشتيى الجسػع في كزف )َفَعاَلى( مغ السفخد )َفِعْيَمة( السيسػز 

 اآلخخ نحػ:
 1َءػ: َفَعاَلى: َقَخاَيا.َخِصْيَئة: َخَصاَءػ: َفَعاَلى: َخَصاَيا، كَقِخْيَئة: َقَخا -
  2. مؾاضع ُأخخى لْلبجاؿ:5. 3

يَّاَؾ.أ. تبَجؿ اليسدة ىاء سساعًا في نحػ: َأَرا ـِ  َؽ: َىَخاؽ، كِإيَّاَؾ: 
 َخاث، كُكْخَسة: ُتْخَسة.: أْكَلَج: َأْتَمَج، كُكَراث: تُ ب. ُتبجؿ الػاُك تاًء َسساعًا في نحػ

. ة ِجيسًا فيداُء السذجَّ ج. ُتبَجؿ الي : َعِذجٌّ ، كَعِذيٌّ : َعِمجٌّ  آخخ الكمسة نحػ: َعِميٌّ
                                                           

ىء: َفَعاِلل، اجتسعت ىسدتاف في آخخ االسع، فُقِمبت ُتػِرد كتب الشحػ، كالّرخؼ تفرياًل ُمعقَّجًا ليحا اإلبجاؿ عمى الشحػ اآلتي: َخِصيئة: جسعيا: َخَصائِ  1
فيا بعج الثانية ياء؛ لتصّخِفيا بعج ىسدة، فرارت: َخَصاِئْي، فُقِمبت كدخة اليسدة اأُلكَلى فتحة؛ لمتخؽيف، فرارت: َخَصاَءؼ، فُقِمبت الياءُ  اليسدة  ألفُا؛ لتصخُّ

خف يمة. فتح، فرارت: َخَصاَءا، فُقِمبت اليسدُة ياًء، َفَرارت: َخَصاَيا. كنالحع التعقيج الػاضح في ىحا التحميل الرَّ  ي ليحه السدألة البديصة، الدَّ
، 475 -473، كالدمخذخؼ، السفرل في عمع العخبية: 275-3/270،األصػؿ في الشحػ، كابغ الدخاج، 229، 1/291، السقتزبيشطخ: السبخد،  2

 129-2/128 كالغالييشي، جامع الجركس العخبية،، 112، ليذ في كالـ العخب، كابغ خالػيو، 376
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 د. ُتبَجُؿ الشػُف المًا َسساعًا نحػ: ُأَصْياَلف: ُأَصْياَلؿ.
نحػ: َشْشَباء: َشْسَباء،  قبل الباء، أك السيع في المفع ال في الكتابةميسًا  الداكشة ق. ُتبَجؿ الشػفُ 

 َعْسَبخ، كاْنَسحى: ِامَّحى.كَعْشَبخ: 
اعتباشًا عمى غيخ ؾياس،  كاألصل: َفَػٌه، فححفػا الياءَ  َجؿ الػاُك ميسًا نحػ: ُفػ: َفْع،بك. تُ 

 كأبجلػا الػاَك ميسًا سساعًا ال ِؾياسًا.
 ُتبَجؿ التاء السخبػشة ىاء ساكشة في الػقف نحػ: فاِشسُة: فاِشسْو، َصاِدَقة: َصاِدَقْو.ك 

 َماٌء، كجحره: َمَػَه.)ماء(: َماٌه:  ُتبجؿ الياء ىسدة في كمسةز. 
يا دااًل، كإدغاُميا في الّجاؿ التي بعجىا نحػ: جاز إبجالُ ح. إذا كقعت التاء ساكشًة قبل الّجاؿ، 

اف،َعُتػد، جس  كىػ ذكُخ كلِج الِسْعَدػ. عو: ِعْتَجاف: ِعْجَداف: ِعجَّ
.ْشعاء: َصْشعاِكّؼ: َصْشَعانّي، كَلَعلَّ ك نػنًا نحػ: َص ط. إبجاؿ الالـ، كالػا  : َلَعغَّ

اد تاء نحػ:الباء، ك ؼ. إبجاُؿ  يغ، كالرَّ ات، َياس: أْكيَ الّشاس: الشَّات، كَأكْ ك  َثْعَمب: َثْعَمت، الدِّ
 كُلُرػص: ُلُرػت، كَفَحَز: َفَحَت.

، كاألصل: ُسجْ ُأبِجلت الديُغ تاء ُشحك  ؾ.  س.ذًا في كمسة: ِستٌّ
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 اإلدغاـ
 1في حخٍؼ ُمتحّخؾ مغ جشدو يأتي بعجه ُمباشخة نحػ: ساكغٍ  إدخاُؿ حخؼٍ . تعخيفو: 1
 ْطَطف: َنطََّف، كَكْمَمع: َكمَّع...َقْصَصع: َقصَّع، كنَ  -
 لإلدغاـ نػعاف، ىسا: 2. نؾعاه:2
 إذا كاف الحخُؼ األكؿ ساكشًا في األصل نحػ: . اإلدغاـ الّرغيخ:1. 2
 ...عْطَطف: َنطََّف، كَكْمَمع: َكمَّ َصع: َقصَّع، كنَ َقصْ  -
 :إذا كاف الحخُؼ األّكؿ متحّخكًا، كُسكِّغ مغ أجل اإلدغاـ نحػ. اإلدغاـ الكبيخ: 2. 2
: َمَجَد: سُ  - الجاؿ األكلى مغ أجل اإلدغاـ، ؼيريخ: َمْجَد، ثّع ُتجغع في الجاؿ الثانية  تشكِّ َمجَّ

: َيْيُدُز: ُتدّكغ الّداؼ األكلى ل َيُيْدُز، ثّع  ، ؼيريخ:دغاـإلالستحّخكة، ؼيريخ: َمّج، ككحلظ: َيُيدُّ
.  ُتجَغع في الّداؼ الثانية الستحّخكة، ؼيريخ: يُيدُّ

 لإلدغاـ ثالثة أحكاـ صخؼّية، ىي: . أحكاـ اإلدغاـ:3
ـُ الحخؼ األّكؿ في الحخؼ الحؼ مغ جشدو إذا كان 3. اإلدغاـ الؾاجب:1. 3 في  ايجب إدغا

، كفكَّ  ، كاستَسجَّ ار.... أك ؼيسا ُيذبو الكمسة الػاحجة )فعل كضسيخ خ، ككَ كمسة كاحجة نحػ: َىدَّ دَّ
، مترل، اك اسع كضسيخ مترل، أك حخؼ كضسيخ مّترل (  نحػ: َسَكَت+َت: َسَكتَّ

... أك في كمستيغ متجاكرتيغ، فتشتيي الكمسة األكلى بشفذ الحخؼ الحؼ تبجأ كعمَ  ى+َؼ: َعَميَّ
ِبالقمِع...كاإلدغاـ في ىحه الحالة يكػف في المفع،  بو الكمسة الثانية نحػ: ِاْستغفْخ َربََّظ، ُاكُتْب 

 كال يكػف في الكتابة.
 كما كرد خالؼ ذلظ، فيػ شاذٌّ، ال ُيقاس عميو.

يستشع إدغاـ الحخفيغ الستساثميغ في الذكل، كالمفع في السػاضع  4اإلدغاـ السستشع: .2. 3
 اآلتية:

 َتخ.أ. في بجاية اسع كزُنو )َفَعل( نحػ: َدَدف، تَ 

                                                           
 2/88،  جامع الجركس العخبية، كالغالييشي، 507، ، السفرل في عمع العخبية، كالدمخذخؼ 3/405، األصػؿ في الشحػخاج، يشطخ: ابغ الد 1
جامع ، كالغالييشي، 2/531، شخح ابغ عقيل، كابغ عقيل، 95، الكاؼية كالذاؼية، كابغ الحاجب، 3/405يشطخ: ابغ الدخاج، األصػؿ في الشحػ،  2

 2/99، الجركس العخبية
 .2/100، جامع الجركس العخبيةالغالييشي، ، ك 534-2/531، شخح ابغ عقيل، كابغ عقيل، 505، السفرل في عمع العخبيةيشطخ: الدمخذخؼ،  3
، كعصية، 208 -206، التصبيق الرخفي، كالخاجحي، 2/103، جامع الجركس العخبيةالغالييشي، ، ك 3/412، األصػؿ في الشحػيشطخ: ابغ الدخاج،  4

 .59، مدافسّمع ال
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 ب. في اسع ككزنو )ُفَعل( نحػ: ُدَرر، ُجَجد...
 ج. في اسع كزُنو )ُفُعل( نحػ: ُسُخر، ُذُلل...

 د. في اسع كزُنو )َفَعل( نحػ: َشَمَل، َلَبب، َخَبب...
 ق. في اسع كزُنو )ِفَعل( نحػ: ِلَسع، ِكَمل، ِحَمل...

االسع الثالثي، كُيسكغ أف نخترخ كّل السػاضع الدابقة بقػلشا: يستشع اإلدغاـ في 
 السجّخد إذا كانت كلُّ أحخفو متحّخكة.

ك. في الفعل السمحق بالخباعي نحػ: َجْمَبَب، كَىْيَمَل، كَفْتَحَح... كسبُب السشع الحفاظ عمى كزف 
 اإللحاؽ، كمعشاه.

 نحػ: ز. إذا اجتسعت ثالثُة أحخؼ متساثمة، امتشع اإلدغاـ في الحخؼ الثالث؛ الستحالتو
َد، كا - ألصل: َشْجَدَد: ُأدغست الّجاؿ األكلى الداكشة في الّجاؿ الستحّخكة التي بعجىا، شجَّ

دَ  ز... ،فرار: شجَّ  ؼيستشع بعج ذلظ اإلدغاـ، كمثمو: َىّمَل، كُمَكّخر، كُمَقدِّ
: أَْىِدْز: َأْفِعْل... كسبُب السشع  ح. في صيغة التعجب )َأْفِعْل( نحػ: َحّب: َأْحِبْب: َأْفِعْل، كَىدَّ

 لحفاُظ عمى صيغة التعّجب، كمعشاه.ا
: َمَجْدَنا، كَىّد: َىَدْزُت...زط. إذا ُسكِّغ الِسْثُل الثاني؛ الّترالو ب   سيخ متحّخؾ نحػ: َمجَّ

 يا العخُب ُشحكذًا أؼ ما كرد مدسػعًا عغ العخب.ؼ. في األلفاظ التي فكَّ 
 ى...َػقَّى، كَتَتَػفَّ ى، كَتتَ السزارع نحػ: َتَتَمّطى، كَتَتػلَّ ؾ. في أّكؿ الفعل 

 مػاضع، ىي: ثالثةيجػز اإلدغاـ، كعجُمو في  1. اإلدغاـ الجائد:3. 3
 كاف حخفاه الّثاني، كالّثالُث ياء نحػ: في الفعل الثالثي )َفِعَل( إذاأ. 
، كعَ ِيي: َفِعَل، ؼَحِيَي، كعَ  - ، كيجػز عجـ اإلدغاـ، ؼُيقاؿ: يجػز اإلدغاـ، ؼُيقاؿ: َحيَّ يَّ

 كَعِيَي. َحِيَي،
 ب. إذا كاف الحخفاف الستساثالف تاءيغ في أّكؿ الفعل الساضي نحػ:

َتَتاَبع: يجػز أف يبقى عمى حالو بال إدغاـ، كيجػز أف ُتجغع التاء األكلى بعج تدكيشيا في  -
غ مغ  ُنْصق الحخؼ التاء الثانية، ؼيريخ: ْتَتاَبَع، فُتداُد ىسدة الػصل السكدػرة في أّكلو؛ لمتسكُّ 

 الداكغ، ؼيريخ: ِاّتاَبَع. 
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َتَتبَّع: يجػز أف يبقى عمى حالو بال إدغاـ، كيجػز أف ُتجغع التاء األكلى بعج تدكيشيا في  -
التاء الثانية، ؼيريخ: ْتَتبََّع، فُتداُد ىسدة الػصل السكدػرة في أّكلو؛ لمتسكغ مغ  ُنْصق الحخؼ 

 الداكغ، ؼيريخ: ِاتََّبَع.
، كفي ُمزارعو ّكخ سػاء أكاف مغ الفعل الّثالثي أـ مغ غيخ الّثالثيج. في أمخ السفخد السح

 نحػ: السجدـك
، كاألصل: ُمْجْد: ُحّخؾ آخخه بالفتح العارض َمجَّ  - : أمخه بال إدغاـ: ُاْمُجْد، كبإدغاـ: ُمجَّ

، َيُسجَّ  )السؤقَّت( لسشع التقاء الداكشيغ، كُمزارعو السجدـك بال إدغاـ: لْع َيْسُجْد، كبإدغاـ: لعْ 
ُسكػف الّجاؿ األكلى،  ؾ آخخه بالفتح العارض؛ لسشع التقاء الداكشيغ،كأصمو: لع َيُسْجْد، فُحخِّ 

 .كُسكػف الجـد عمى الّجاؿ الّثانية
-  : ، كُمزارعُو السجدـك بال إدغاـ: لْع َيْيَتِدْز، ك ِدْز، أمُخه بال إدغاـ: ِاْىتَ ِاْىَتدَّ بإدغاـ: ِاْىَتدَّ

.كبإدغاـ: لْع يَ   ْيَتدَّ
 1. فّػ اإلدغاـ كالححؼ:4

 : الفعل الّثالثي الّرحيح، السزعَّف، السكدػر العيغ عمى كزف )َفِعل( نحػ )َضلَّ
 َضِمل: َفِعَل( إذا اّترل بو ضسيخ رفع ُمتحّخؾ، جاز ؼيو: 

 أ. فّظ اإلدغاـ: َضّل: َضّل+َت: َضِمْمَت.
  : ضِمَل+َت: ِضْمَت.، كنقل حخكتو إلى الحخؼ الحؼ قبمو: َضلّ ب. ححؼ عيشو

: َضِمَل+َت: َضْمَت.  ج. ححفو مع حخكتو دكف نقميا إلى الحخؼ الحؼ قبمو: َضلَّ
ك فعل األمخ الّرحيح، السزّعف ل ضسيٌخ متحّخؾ بالفعل السزارع، أكإذا اتر

 السكدػر العيغ، جاز ؼيو:
: َقِخَر: َيقِ أ.  +َف: َيْقِخْرَف، كأمخ فّظ اإلدغاـ: َقخَّ  َف.اإلناث العاقالت: ِاْقِخرْ ه لجساعة خُّ

ف الشدػة: ب. ححُؼ عيشو، كنقل حخكتو إلى الحخؼ الحؼ قبمو: َقّخ: َقِخَر، مزارعو مع نػ 
+َف: َيِقْخَف، كأمُخه لإلناث العاقالت: ِقْخَف.يقِ   خُّ
ىػ إدغاـ حخفيغ متقاِربيغ في مخارج الشُّصق إدغامًا لفطّيًا في الشُّصق  1. إدغاـ الستقارِّبيؽ:5

، كإدغاـ الالـ في الّثاء نحػ: ىْل ال في الكتابة كإدغاـ الّحاؿ في التاء نحػ: أخْحُت: أَ  َختُّ
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ب، كإدغاـ الحاء في العيغ نحػ: ِاْذبَ ب: ىَ ُثػِّ  ْشَدًا، كإدغاـ الالـ في الّخاء نحػ: ثُّػِّ ْح َعْشدًا: ِاْذَبحَّ
 َىْل َرأػ: َىخَّأػ.

، كىشاؾ إدغاـٌ شاذٌّ، كمشو إدغاـ الجاؿ  2في التاء التي أصميا سيغ في العجد: ِستٌّ
اعتباشًا عمى غيخ ؾياس، فرار: ُسُجٌت، فُدّكشت  الثانية تاءً  كاألصل: ُسُجس، فُأبجلت الديغُ 

الّجاؿ، كأدِغست في الّتاء بعجىا ُشحكذًا. كأرػ أّف اإلدغاـ ىشا مغ إدغاـ الستقاربيغ؛ ألّف التاء 
 مخخُجيا قخيٌب مغ الّجاؿ.

 إذا كاف الحخؼ األّكؿ ساكشًا، ُأدغع ُمباشخة في الحخؼ الثاني نحػ: 3قُة اإلدغاـ:. طخي6
ٌد... ؼيحجث ىشا تغييخ صخفيّ ، كُمجَ عَ َقْصَصع: قصَّ  - كىحا يكػف في اإلدغاـ  كاحج، ْيِيٌد: ُمَجيِّ

 الرغيخ.
َىْدَز:  كإذا كاف الحخُؼ األّكؿ متحّخكًا، ُسّكغ، كُأدغع في الحخؼ الستحخؾ نحػ: َىَدَز:

، كيَ  ... ؼيحجث تغييخاف صخؼّياف في بشية الكمسة، ىسا الّتدكيغ، َىدَّ ْكُخُر: يُكْخُر: يُكخُّ
 كاإلدغاـ. كيكػف في اإلدغاـ الكبيخ.

ففائجُتو المغػّية مقرػرة عمى الّشاحية  ال فائجة معشػّية في اإلدغاـ،فائجُة اإلدغاـ: . 7
 الّرػتّية، المفطّية، الشُّصؿّية.
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ْقفُ   الؾ 
بحخؼ  كالَميع فالعخُب ال يبجؤكفَ  آخخ الكمسة،ىػ َقصُع الحخكة بالّشصق في  1. تعخيفو:1
فالػقُف سبُبُو انتياُء الجسمة، أك انقصاُع َنَفذ القارغ،  كغ، كال َيقفػف عمى حخٍؼ ُمتحّخؾ،سا

 2أك الستكّمع؛ لصػؿ الجسمة.
ـ، كاإلشساـ، كالّتزعيف، كالّشقل، كاإلبجاؿ، كزيادة كْ كػف، كالخَّ بالدّ  يكػف الػقفُ  . أحكاُمو:2

  3ىاء الدكت.
 . الؾْقف في األسساء:1. 2
ُيػَقف عمى آخخ االسع الرحيح اآلخخ، كشبو صحيح  4في االسؼ الُسفخد:. الؾقف 1. 1. 2

َمٍع: قَ بالدكػف بعج ححؼ حخكتو نحػ: خالٌج: خاِلْج، كأحسُج: أحَسْج، كاْلِكتاْب، ك  ، كالَسسجكداآلخخ
: َسَساْء، كَفزاًء: كالّرْحخاِء: الّرحخاْء، كَسساءٍ  ْي، كالّجْلُػ: الّجُلْػ، كِبشاٌء: ِبشاْء،ْع، كَضْبٌي: َضبِ َقمَ 

، ُكِقف عميو بالّدكػف عمى األلف بعج ححؼ باأللف نًا تشػيغ نربَفزاْء... كإذا كاف ُمشػَّ 
 ْحػا...ْلَػًا: َدْلَػا، كَنْحَػًا: نَ جا، كدَ وُمحسَّجًا: ُمحسَّ  تشػيغ الّشرب نحػ: صادقًا: صاِدقا،

كُيػَقف عمى االسع الُسفخد السقرػر الّشاقز السعخفة بالدكػف السجّخد عمى الياء نحػ: 
 الُسدَتْيِجؼ: الُسْدَتْيِجْؼ...القاضي: الَقاضْي، كالُستعالي: الُستعالْي، ك  -

 :كيجػز الػقُف عميو بالدكػف السجخّد بعج ححؼ الياء نحػ
 اْلَقاِضْي: اْلَقاْض، كالُسَتعالي: اْلُسَتَعاْؿ، كالُسْدَتْيِجْؼ: الُسْدَتْيْج... -

كُيػَقف عمى االسع السشقػص الشكخة السخفػع، كالسجخكر بالدكػف السجّخد، كححؼ التشػيغ    
 نحػ:

الياء السححكفة،  َىحا قاٍض: َىحا قاْض، كتَحّجْثُت مَع راٍع: َتَحّجْثُت مَع راْع... كَتجػز إعادةُ  -
ْثُت مَع  ْثُت مَع راٍع: َتَحجَّ كالُػقػؼ عمييا بالدكػف السجخَّد نحػ: ىحا قاٍض: ىحا َقاضْي، كتَحجَّ

 َراِعْي.
 كُيػَقُف عمى االسع السشقػص الشكخة السشرػب بالدكػف السجّخد عمى األلف بعج ححؼ 

                                                           
 .2/130، جامع الجركس العخبية، كالغالييشي،  79، ية كالذاؼيةالكاؼ، كابغ الحاجب، 273، التبيافيشطخ: كحيل،  1
 .198، التصبيق الّرخفييشطخ: الخاجحي،  2
 .273، التبيافيشطخ: كحيل،  3
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 يًا: ُمشاِديا...التشػيغ نحػ: راِعيًا: راِعيا، كناِجيًا: ناِجَيا، كُمشادِ 
كُيػقُف عمى االسع السقرػر السعخفة بالدكػف السجخد عمى األلف نحػ: الَعرا: 

 ْذَفى، كالُسْشَتَجػ: اْلُسْشَتَجْػ...ْذَفى: اْلسَ الَعرْا، كاْلَفَتى: اْلفَتْى، كالَسْذفى: اْلسَ 
التشػيُغ، ؼ عمى األلف السححكفة، ؼُيححَ  كُيػَقُف عميو إذا كاف نكخة بالدكػف السجّخد

، ىْ َعَرْا، كَفتًى: َفَتْى، كَمْذفًى: َمْذفَ كُتعاُد األلُف السححكفة لفطًا، كِكتابًة نحػ: َعَرًا: 
 كُمْشَتَجًػ: ُمْشَتَجْػ...

كػف السجّخد عمى الياء الُسبجَلة مغ  كإذا كاف يشتيي بالتاء السخبػشة، ُيػَقُف عميو بالدُّ
، كَخجْيَجَة: َخِجيَجْو، كَفزيَمُة: َفزيمْو... كيجػز إبجاؿ التاء السخبػشة نحػ: فاِشسُة: فاشَسوْ 

التاء السخبػشة تاًء مفتػحة، كالػقُف بالدكػف السجّخد عمى التاء السفتػحة نحػ: فاشسُة: 
 فاِشسْت، كَخجيجَة: َخجيَجْت... كُسِسع مْغ َيقػؿ: "يا أىل ُسػرِة اْلبَقخْت" كقاؿ الّخاجد:

فِّ م   اؾ  بِّك  جَّ ػػػػػػػػػللُا ن  ْت ػػػػػػػػػػػْدمس  ْعجِّ م  ا كب  ا كب ْعجِّ م  ْؽ ب ْعجِّ م   ػػػػػػػػػػػػػػْت             مِّ
تِّ اْلحُ  اد  سْت              كك  ْمر  ْشج  اْلغ  ِّ عِّ ْؾ ْت ُنُفؾُس اْلق  ار  ػػػػػػص  ى أ م   ػػػػػػْت خَُّة ُتْجع 

، كَأَمة: السخأة السسمػكة )َمْدَمَسة: اسع رجل، كَما السرجرّية، كالَغْمَرَسة: أؼ  رأس اْلُحْمُقـػ
ؾيقة(   .الخَّ

ُيػَقف عميو بالدكػف السجخد نحػ: الخَُّجالِف:  1االسؼ السثّشى: عمى . الؾقف2. 1. 2
ْيْغ... كيجػز الػقػُؼ عميو ْيِغ: كاِتبَ ْيْغ، كَكاِتبَ ْقعجَ ْيِغ: مَ جختاْف، كَمْقعجَ َجَختاِف: الذَّ ُجالْف، كالذَّ الخَّ 

َجَخَتاِف: الخَُّجاَلِنوْ ت نحػ: الّخُجاَلِف:ف السجّخد عمى ىاء الّدكْ بالدكػ  ْيِغ: ْقعجَ الّذَجَختاِنْو، كمَ ، كالذَّ
 ْيِشْو، ككاِتبْيِغ: َكاِتبْيِشْو...ْقعجَ مَ 

ُيػَقف عميو بالّدكػف الُسجّخد نحػ: الُسدِمسػَف:  2:. الؾقف عمى الجسع الدالؼ3. 1. 2
ائساُت: الُسدِمسػْف، كالّراِلِحيْ  اِلِحْيْغ، كصاِدُقػَف: صاِدُقػْف، كَقادميَغ، قاِدمْيْغ، كالرَّ َغ: الرَّ

ائساْت، كالّشاِئساِت: الشَّاِئساْت، كجالداٌت: جاِلداْت، كقاِرئاٍت: قارئاْت...  الرَّ
كيجػز في جسع السحّكخ الّدالع الػقُف بالدكػف السجّخد عمى ىاء الّدكت نحػ: 

ػَنْو، كقاِدمْيَغ: َقاِدِمْيَشْو... كيجػز في جسع السؤّنث الّدالع إبجاُؿ تائو ىاًء، : الُسْدِمسُ الُسدمسػفَ 
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ائساُت: الّرائساْه، كجالداٌت: َجالَداْه،  كالػقُف عمى الياء بالدكػف السجّخد نحػ: الرَّ
 اْه...كقارئاٍت: قاِرئَ 

 : ُيعاَمل معاممَة االسع اْلُسفخد.. الؾقف عمى جسع التَّكديخ4. 1. 2
 . الؾْقُف في األفعاؿ: 3
إذا كاف آخخه متحخكًا، ُيػَقف عميو بالدكػف  1:. الؾقف عمى آخخ الفعل الساضي1. 3

، ـَ : َكَتْب، كَرضَي: َرِضْي، كأْكخَ السجّخد نحػ: َكتبَ  ، كاْجَتَسع: ِاْجَتَسْع... كيجػز الّخكـُ : أْكَخـْ
تَب: ميو بتذجيج آخخه الستحخؾ نحػ:  كَ ُف عالػقكيجػز  كىػ ُنْصُق الحخكِة ضعيفًة دكف إتساـ.

نحػ:  : َصَجّؽ... كذلظ بذخط أاّل يكػف آخخه في األصل مذّجَداً ، كأَكَل: أكّل، كصجؽَ َكتبّ 
... ، اىتدَّ نحػ: َسَعى، أْىجػ،  ةأك حخؼ ِعمَّ  نحػ: قخَأ، ِاْىَتخَأ، كاْسَتْيَدَأ... أك ىسدة َمّخ، استقخَّ

يسا ع تذجيجيغ في مكاف كاحج، كال جسع الّتزعيف مع اليسدة؛ ألنّ ِاْكتػػ... ألّنو ال ُيسكُغ جس
 ،ثؿيالف؛ قال ُيجسع صػٌت ثقيل مع مثمو، كألّف حخَؼ الِعّمة َلّيٌغ ال َيقَبُل الحخكة في األصل

 فالسانع صػتّي.
كػف السجّخد نحػ: ًا مغ حيُث الشُّصُق؛ ألّنو معتلّ كإذا كاف آخخُه ساكش ، ُيػقُف عميو بالدُّ

 ، كأَْىَجػ: أَْىَجْػ، كاْنَتَسى: ِاْنتسْى...، كَدَعا: َدَعاْ َعى: سَعىْ سَ 
ْقُف عمى آخخ الفعل الُسزارع:2. 3 إذا كاف آخخه متحخكًا، ُيػَقُف عميو بالدكػف  2. الؾ 

ْخ  كـُ إذا ... كيجػُز الخَّ السجخد نحػ: يكُتُب: يكُتْب، كيتداءُؿ: َيتداَءْؿ، كلْغ يتأّخَخ: لْغ يتأخَّ
كًا بالفتح نحػ: لْغ َيْحَىَب، كإذا كاف آخخه متحّخكًا بالّزّع، يجػز الّخكـُ،  آخخه كاف متحخِّ

ـُ: ىػ إشارُة الّذفتيغ إلى الّزّسة بعج الػقف بالدكػف ُمباشخة دكف ُنْصق  ـُ. كاإلشسا كاإلشسا
ُخ...  الّزّسة نحػ: َيدأُؿ، كيتحكَّ

ميو بالّدكػف الُسجّخد نحػ: َيْدَعى: َيْدَعْى، اآلخخ، ُيػَقف ع كإذا كاف آخخُه ساكشًا؛ معتلَّ 
 دِقي: َيْدِقْي، كيْدَتْقري: َيْدَتْقرْي...كَيْشُسػ: َيْشُسْػ، كيَ 

اآلخخ مجدكمًا، ُيػَقف عميو بالدكػف السجّخد نحػ: لْع َيحىْب: لْع  كإذا كاَف صحيحَ 
ْغ... كإذا  ْغ: لْع َيتسكَّ كمًا، ُيػَقف عميو بالدكػف السجّخد اآلخخ مجد  معتلَّ كاف َيحىْب، كلع يتسكَّ
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ْو، ْخْر: لْع َيْخذَ َر: لْع يَ ؛ إلضيار حخكة آخخه نحػ: لْع َيخْ عمى آخخه، أك عمى ىاء الّدكت
 كلع َيْشُع: لع َيْشْع: لْع َيْشُسْو، كلْع َيْخَض: لْع َيْخْض: لْع َيْخَضْو...

...ُمذجّ  يجػز الػقُف عميو بتذجيج آخخه بذخط أاّل يكػف آخُخهك  ، يُسجُّ أك  دًا: َيْيَتدُّ
في األصل نحػ: يْكُتُب: يْكتّب،  .ميسػزًا: َيقخُأ، َيْمجُأ... أك معتاًل: ُيخضي، َيْشُع، َيقتزي..

 كلغ يدأَؿ: لْغ َيْدأّؿ، كيتذاَرُؾ: َيتذاَرّؾ...
كػف الُسجّخد إذا كاَف صحيحَ  1. الؾْقُف عمى فعل األمخ: 3. 3 نحػ:  اآلخخ، ُيػَقف عميو بالدُّ

ُاكُتْب: ُاْكُتْب، كاْقخْأ: ِاْقَخْأ، كساِعْج: ساِعْج... كإذا كاف معتّل اآلخخ، ُيػَقف عميو بالدكػف 
ك عمى ىاء الّدكت التي ُتداُد في آخخه؛ لتدييل الّشصق، كإضيار حخكة عمى آخخه، أالسجّخد 

: ِاْرِمْو، كاْسَع: ِاْسْع: ِاْسَعْو، كاْدعُ   ْيِجْه.: ُاْدْع: ُاْدُعْو، كاستيِج: اْسَتْيْج: ِاْستَ آخخه نحػ: ِاْرـِ: ِاْرـْ
كُيػقُف عمى فعل األمخ السرػغ مغ الّثالثي السجّخد، المؽيف السفخكؽ بالدكػف 
السجّخد عمى ىاء الّدكت التي ُتداُد في آخخه ُكجػبًا؛ ألّنو بقي عمى حخٍؼ كاحج، كال ُيسكُغ 

 َكَعى: ِع: ِعْو، َكَفى: ِؼ: ِفْو... ُنصُقو إذا ُسكِّغ نحػ: َكَقى: ِؽ: ِقْو، 
 2. الؾْقُف عمى األسساء السبشية:4

، عْ إذا كاف االسُع السبشّي ساكَغ اآلخخ، ُيػَقُف عميو بالدكػف السجّخد نحػ: َكْع: كَ 
َحا، كَىحا: ىحْا، كاّلحؼ: اّلحْؼ... كإذا كاف آخُخه متحّخكًا، ُيػَقُف عميو كَكَأيِّْغ: كأيِّْغ، ككَحا: كَ 

بالدكػف السجّخد عمى آخخه، أك عمى ىاء الّدكت التي تجػز زيادُتيا في آخخه؛ لمػقػؼ عمييا 
َػ: ْو، كىَأْيَشْو، كاّلحْيَغ: الَّحْيْغ: الَّحْيشَ  أْيْغ: نحػ: أْنَت: أْنْت: أْنَتْو، ككْيَف: َكْيْف: َكْيَفْو، كَأْيَغ:

َيْو... ـِ  ُىْػ: ُىَػْه، كِىَي: ِىْي: 
أك باإلضافة، ُححفت ألفيا لفطًا، االستفيامّية مجخكرة بحخؼ الجّخ  (كإذا كانت )ما

كػف السجّخد عمى ىاء الّدكت فقط نحػ: في+ ما= ِؼْيَع: ؼْيَسْو،  ككتابة، فُيػَقُف عمييا بالدُّ
 كتاَب َمْو... اَب + ما قخأت؟ ِكتاَب ـَ قخأَت؟الَمْو، كِكتكعمى + ما= َعالـَ: عَ 

لزسيخ )أَنا( أصمّية، ُيػقف عميو بالدكػف السجّخد عمييا، كإذا كإذا عجْدنا األلف في ا
عمى ىاء الّدكت التي ُتداُد في أك  عمى األلف،  عجْدناىا زائجة، ُيػَقف عميو بالّدكػف السجّخد

 نحػ: أنا: أَنْو. ؛ لبياف حخكة الّشػِف عشج الػقفآخخه
                                                           

 2/135 جامع الجركس العخبيّة،يشطخ: الغالييشي،  1
 138-137، 132- 2/1330، جامع الجركس العخبية يشطخ: الغالييشي، 2



el-Mâni el-Sarfiyye                                   Dr. Bekir Mehmetali 

232 
 

كيجػز ححُفيا، كالػقػُؼ  عمييا، كُيػَقف عمى ياء الستكّمع الداكشة بالدكػف السجخد
، كأَْعَصانْي: : كتاْب اْب، ككتابيْ : حدَ بالّدكػف السجخد عمى الحخؼ الحؼ قبميا نحػ: حدابيْ 

كإذا كانت متحّخكة، يػَقُف بالدكػف السجخد عمييا، أك عمى ىاء الّدكت التي ُتَداُد  .أَْعَصافْ 
 ، كِحَداِبَي: ِحَداِبْي: ِحداِبَيْو.جػازًا بعجىا؛ لغخض الّدكت نحػ: كتابَي: كتابْي: كتاِبَيوْ 

عمى ىاء الغائب السحّكخ بالدكػف السجخد نحػ: كتاُبُو: كتاُبْو، كرأْيُتُو: َرأْيُتْو،  فُ كُيػقَ      
 كعمْيِو: عمْيْو...

ْقُف عمى حخكؼ السعاني:5 اآلخخ في األصل، ُيػَقُف  إذا كاف حخُؼ السعشى ساكغَ  1. الؾ 
َؾ اآلخخ، : أْف، كلْغ: لْغ، كلْع: لْع...ك نحػ: ىْل: َىْل، كأفْ عميو بالدكػف السجّخد  إذا كاف متحخِّ

أك عمى ىاء الدكت التي ُتداد جػازًا في آخخه؛ لمّدكت  عميو بالدكػف السجّخد عمى آخخه ُيػَقفُ 
: ُرْب : ُثسَّْو، كليْ نحػ: ُثعَّ: ُثعْ  : كأْف: كأنَّْو، كُربَّ شَّْو، : ِاْذىبَ غَّ ْذىبَ ْو، كا: ُربَّ َت: لْيْت: لْيَتْو، ككأفَّ

: لَعّل: َلَعمَّْو... كإذا كاف يتأّلف مغ حخؼ كاحج، ال ُيدّكغ؛ ألّنو يدتحيُل الّشصُق بو إذا  كلعلَّ
 ُسّكغ نحػ ىسدة االستفياـ: َأ، كحخؼ العصف: َك... 

 ذْف: إذْا.كَيجػز في )إذْف( إبجاؿ نػنيا ألفًا، كالػقػؼ بالدكػف السجّخد عمى األلف نحػ: إ   
ـَبَ      ا...ْغ: ِلْيجُرسَ ا، كْلَيْجُرسَ كيجػز إبجاؿ نػف التػكيج الخؽيفة ألفًا عشج الػقف نحػ: اْذَىَبْغ: اْذ
 اآلخخ صحيحِ  أك ِشْبوَ  اآلخخ، إذا كاف االسُع، أك الفعل صحيحَ  2. الؾقُف بشقل الحخكة:6

 و إلى الحخؼ الحؼ قبمو نحػ: متحّخكًا، جاز الػقػُؼ عميو بالدكػف السجّخد بعج نقل حخكت
 َدْلٌػ: دُلْػ، لع َأْضخْبُو: لع َأْضخُبْو، صْبٌخ: صُبْخ...  -

 كيجػز الػقف بشقل الحخكة بأربعة شخكط، ىي:   
 .، أك شْبَو صحيحأ. أف يكػف الحخُؼ السشقػُؿ مشو صحيحاً 

 ساكشًا.  ب. أف يكػف الحخُؼ السشقػُؿ إليو
 الّداكغ السشقػؿ إليو مسشػعًا نحػ: َثْػٌب، قاَؿ، ِمْيٌل...تحخيُظ الحخؼ  يكػفَ  أاّل ج. 

 .في المُّغة العخبّية ُيؤّدؼ الشَّقُل إلى كزف، ال نطيخ لو د. أالّ 
 فيػ تغييخ صخفّي، مقرػر عمى  ف،الػق : ال فائجَة معشػية، كال بالغّية مغ كراء. فائجُتو7

                                                           
، الكاؼية كالذاؼية، كابغ الحاجب، 187، السفرل في عمع العخبيّة، كالدمخذخؼ، 3/255، ك383-2/378، األصػؿ في الشحػيشطخ: ابغ الدخاج،  1
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صػتّية، ُنصؿّيٌة؛ مخاعاة لقػاعج كالـ حخكة الحخؼ األخيخ لمكمسة السػقػؼ عمييا، غايُتُو 
 العخب الحيغ ال يقفػَف عمى حخؼ متحّخؾ.
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 التَّرغيخ
 إحجػو عمى مِ عْ ؼيو، كجَ َتغييخ َصْخفيٌّ َيْصَخُأ عمى بشية االسع بديادة ياء ساكشة  1. ت عخيُفُو:1

يغ الّر   ْيل.خؼّية اآلتية: ُفَعْيل، ُفَعْيِعل، ُفَعْيعِ الرِّ
 ف أساسّية، ىي:المّترغيخ ثالثُة أكز  2. أكزاُنُو:2
لترغيخ االسع الثُّالثّي السجّخد نحػ: َقَمع: ُقَمْيع، كَحَجٌخ: ُحَجْيخ، كَحَسٌج: ُحَسْيج،  . ُفع ْيل:1. 2

 فال ِعْبخة لتاء التأنيث السخبػشة. ة: ُشَجْيَخة، كَبَقخة: ُبَقْيخة،كِىْشج: ُىَشْيَجة، كَشَجخَ 
ل:2. 2 ْيعِّ د نحػ: َجْعَفخ: ُجَعْيِفخ، كِدْرَىع: ُدَرْيِيع. . ُفع  باعّي السجخَّ  لترغيخ االسع الخُّ
ْيل:3. 2 ْيعِّ لترغيخ االسع الُخساسّي السجّخد نحػ: َفَخْزَدؽ: ُفَخْيِدد، أك ُفَخْيِدؽ، كَسَفْخَجل:  . ُفع 

 ُسَفْيِخج، أكُسَفْيِخؿ.
ه في الُخساسّي؛ ألّف آخخه يدقط ثّي، كالّخباعّي، كُيدتكخَ ي الثاليكثُخ التَّرغيخ ف 3. ُحْكُسُو:3

ُحِحفت الالـُ ف مغ آخخه، كَسَفْخَجل: ُسَفْيِخج، ُحِحفت القاؼف نحػ: َفَخْزَدؽ: ُفَخْيِدد، في التَّرغيخ
؛ كلحلظ قاؿ بعزيع في ترغيخ الخساسّي بححؼ ما قبل آخخه، كتخؾ آخخه نحػ: مغ آخخه

 كَسَفْخَجل: ُسَفْيِخؿ.َفَخْزَدؽ: ُفَخْيِدؽ، 
خكُط اآلتية في االسع الُسرغَّخ: 4خُط االسؼِّ الُسرغَّخ:. ش4  يجب أف تتػاَفخ الذُّ

 فالّترغيخ مغ خرائز االسع. ، فال ُيرغَّخ الفعُل، كال الحخؼ،أ. أف يكػف اسساً 
خ )اسُع اإلشارة، ال يقبُل التَّغيي ُخ االسُع السبشّي؛ ألّنو جامجب. أْف يكػف ُمعَخبًا، فال ُيرغَّ 

كالّزسيخ، كاالسع السػصػؿ، كاسع االستفياـ، كالّذخط...( كما كرد مَغ األسساء السبشّية 
 يَّا...الَّتي: المَُّتيَّا، كَىحا: ُىحَ ُمرغَّخًا، فيػ شاذٌّ ال ُيقاس عميو نحػ: اّلحؼ: المَُّحيَّا، ك 

 ؛ ألَنيا جامجة.ج. أْف يكػَف عخبّيًا، فال ُترغَّخ اأَلسساُء اأَلعجسيَّة
َسيت، كُحَديغ، كُزَىْيخ، كُصَيْيب، كُشَعْيب... في يكػَف مرغَّخًا في األصل نحػ: كُ  د. أاّل 

خ، فال يجُخُل َترغيخ: َكْست، كَحَدغ، كَزْىخ، كَصَيب، كِشْعب... ألّف السرغَّخ ال ُيرغَّ 
 َترغيٌخ عمى َترغيخ، كلعجـ ُكجػد فائجة ُتخَجى مغ ترغيخه.

                                                           
 .191، الّرخؼ العخبيّ ، كالدامخائي، 1/356، الكُشَاش خ: األيػبي،ُيشطَ  1
 .192، الّرخؼ العخبيّ كالدامخائي، ، 1/356، الكُشَاشُيشَطخ: الدامخائي،   2
 .1/356يشطخ: األيػبي، الُكَشاش،  3
 .194-193، الّرخؼ العخبيّ الدامخائي، يشطخ:  4
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كػف عمى صيغة صخؼّية ُتذِبو التَّرغيخ نحػ: ُمَيْيِسغ، كُمَدْيِصخ... كذلظ َدْفعًا ق. أاّل ي
 ِلمَّْبذ.

فال ُترغَّخ األسساُء السعطَّسة كأسساء هللا  ف قاباًل لمترغيخ مغ حيُث السعشى،ك. أْف يكػ 
ساكّية؛ ألّف ترغيخىا َيتشاَفى  مع معشى تعالى، كأسساء السالئكة، كاألَنبياء، كالُكُتب الدَّ

 سة، كالُقجسّية الحؼ َتحسُمو. الَعطَ 
ة، كالسعشؾّية لمتَّرغيخ:5 خفي  خؼّية اآلتية: 1. الؾعيفة الرَّ  ُيؤّدؼ الّترغيخ أحَج السعاني الرَّ

خخيمغ شأِف الُسر قميلُ أْؼ التَّ  حقيخ:أ. التَّ  ُة مشو كقػلظ لَسْغ يفتخخ غَّخ، كاالستيداُء بو، كالدُّ
ِعي الخُّجػلة: َسْغ َيفَتِخُخ ِببْيِتو: ُىَػ بُ َظ لِ ال ِكتاب، كقػلِ  ابو: ىَػ ُكتيِّببِكت َيْيٌت، كقػُلَظ ِلَسْغ َيجَّ

 أنَت ُرَجْيٌل.
د: كذلظ عمى سبيل الحؿيقة أك الَسَجاز كقػلَظ: )ِعْشجْؼ ُلْيْيخاٌت( ِلسْغ َأراَد  ب. ت قميل الع ج 

 اٍت( داللًة عمى أّنَظ لع َتذتِخ ُكُتبًا كثيخًة.االسِتجانَة ِمْشَظ، كقػلَظ: )ِاْشَتَخْيُت ُكَتيِّبَ 
 اكقػلظ: ىِحِه ُشَجْيَخٌة؛ لمجاللة عمى أّنيا صغيخة، كلسَّ  ج. الّجاللة عمى معشى التَّرغيخ حكيقة

َترْل َبْعُج إلى حجِع الّذجخة الكبيخة، كنحػ قػلَظ: ىحا ُسَيْيٌف؛ لمّجاللة عمى أّنو لّسا َيِرْل إلى 
 يف.لمدَّ  الحجع الَسعخكؼ

مَغ الُسرغَّ  . ت قخيب الدَّماف:د خ قخيٌب ِجّجًا أكثَخ مغ معشاه السعيػد كذلظ لمجاللة عمى أّف الدَّ
سْ  ِججًا َيكاُد َيمَتِرُق بػقت  ِذ َأْؼ قبَل ُشمػعيا بدمغ قميلكقػلظ: استيقْطُت ُقَبْيَل ُشُمػِع الذَّ

سِذ، احُشمػعيا، كلػ ُقْمَت: ِاْسَتيَقْطُت قبَل ُشُمػِع ال فقج يكػُف  تسَل َؾْباًل َقريخًا أك َشػياًل،ذَّ
استيقاُضَظ كقع قبل ُشمػعيا ِبجؾيقة كاحجة، أك بجؾيقتيغ، أك بداعة، أك أكثخ؛ ألّف كلَّ ذلظ 

كقٌت  ْؼ بعَجُه ُمَباشخة دكف أف يكػف ْيُت ُبَعْيَج اأَلذاِف أيكػُف قبَل ُشمػعيا. كمثُمو قػُلَظ: َصمَّ 
يو قػُلظ: َصمَّْيُت َبْعَج اأَلذاِف؛ ألّنو كىحا السعشى ال ُيؤدِّ  َظ،ذاِف، كَبيَغ صالتِ شػيٌل بيَغ األَ 

َيحتسُل َزمشًا َبْعِجّيًا َمْفتػحًا. فالسعشى الّدمشّي مع الّترغيخ َقصعّي، كبجكنو احتسالّي. فإذا شاَبَق 
قخيُب كاَف التّ ، لْع ُيصابق الػاقعَ معشى التَّرغيِخ الػاِقَع، كاف التَّقخيُب كاقعًا عمى الحؿيقة، كإْف 

إخفاء الَحؿيقِة عغ الستكمِّع خػفًا مشُو، أك َعميو، أك في َمجازًا، كإييامًا، أك َرْغَبًة مغ الستكمِّع 
ـُ، كِسياُؽ الَكالـألّؼ غخض آخخ ُيحجِّ   .ده الَسقا
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كاف:ق اللة عمى أّف الَسكاف الُسرغَّخ قخيٌب ِجّجاً  . ت قخيب الس   ػف إلى درجة تكاُد تك كذلظ لمجَّ
ارع؛ لمجاللة عمى أنَّ  َجامعُة ُبَعْيجَ الَمعجكمًة كقػلَظ:  ارع، أك تكاُد تيالذَّ متِرُق بو ا ُممترقٌة بالذَّ

رى ـُ. كمشُو قػُلظ: دكحلظ َمجازًا؛ لغخض في نفدو ُيحجِّ  احؿيقة، أك ُيخيُج الستكمُِّع أْف ُيرػِّ ُه الَسقا
اللة عمى ُقْخبيا َرحسُة هللِا ُفَػْيَقشا )تَ  جيج،رغيخ ضخؼ السكاف: َفْػَؽ( لمجَّ فأنَت تقػُؿ ذلظ؛  الذَّ

 لمصَّسأنة، كزيادة الثِّقِة، أك لمتَّحكيخ...
ب، كإعياُر الُؾدِّ   ة عمى ُحّبو لو،لالالبشو أحسَج: )ُأَحْيِسج( لمجّ  ، كمشُو قػؿ األبِ ك. الّتحبُّ

 فالّترغيُخ حّل محّل السحّبة، كالُػّد.
ـُ الّشاس في عرخنكفي ا ع غالبًا ما َفيُ  زانو السعيػدة،ا لمترغيخ بأك لػاقع قلَّ استخجا

ُىع، كُحبَّيع ِلَسْغ ُيِحبُّػف باستخجاـ صيغة )َفعُّػؿ( ك)فَ ُيطيخكف كُ  ػَلة( َؼيقػلػف: َحسُّػَدة، دَّ عُّ
ػَنة، كَعمُّػش، كَفصُّػش، كَخجُّ  ، َدغ، كعِميّ َترغيخ: ُمحسَّج، كحَ  ، كَعيُّػش... فيكجكَحدُّ

ر المُّ  ى ألدشة الّشاِس دكَف عم جغػّؼ الحؼ َتَػلَّ كفاِشَسة، كَخِجْيَجة، كعاِئَذة... كلعلَّ ىحا مغ التَصػُّ
ى تخاَكع في األذىاف، كصار مقبػاًل، ُمدتداغًا في الُعْخِؼ االجتساعّي، كاالستخجاـ َقْرٍج حتّ 
 المَُّغػّؼ.
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ة  الشِّْدب 
اللة عمى صفة ؼيو نحػ: َأْحسج:  1ا:. ت عخيُفي1 دة )ّؼ( في آخخ االسع؛ لمجَّ ىي زيادُة ياٍء مذجَّ

 َأْحَسجّؼ، كِكتاب: ِكتابّي، كَدْفَتخ: َدْفَتِخّؼ...
كاالسُع اّلحؼ تمَحُقُو ياُء الشِّدبة ُيدسَّى َمشدػبًا إليو، كليذ َمْشُدػبًا نحػ: َأحَسُج ِدَمْذِقّي، 

، فخالٌج مشدػب، كَنَيارّؼ مشدػٌب إليو... فأحسُج مشدػٌب، كِدمذقيّ   َمشدػٌب إليو، كخالٌج َنيارؼٌّ
المُتيا:2  ، َمْكدػٌر ما قبمياعالمُة الشِّدبة ياٌء ُمذّجدة تأتي في آخخ االسع السشدػِب إليو . ع 

 ّؼ...ّي، كناصخ: ناِصخِ ُتْخكِ  كُتخِكَيا: ّي،نحػ: َحَمب: َحَمبِ 
 بة في آخخ االسع السشدػب إليو عمى الشحػ اآلتي:داُء الشِّ ُتداُد ي. طخيقُة الشِّدبة: 3
ْبُو صحيحِّ اآلخخ:1. 3 ، كشِّ  ُتداُد ياء الشدبة في آخخه نحػ:  2. االسُؼ الّرحيُح اآل خخِّ
- ... ، كَدْلٌػ: َدْلِػؼٌّ  َأحسج: َأحسِجّؼ، كناِصخ: ناِصخّؼ، كَنْحٌػ: َنْحػّؼ، كَضْبٌي: َضْبِييٌّ

يًا بالّتاء السخبػشة، ُححفت التاء، كزيجت ياُء الّشدبة نحػ: فاِشسة: كإذا كاف آخخُه مشتي
ضاِىخة: َضاِىخّؼ... كححفػىا حّتى ال َتجتسع زيادتاف في آخخ ك فاِشسّي، كَشَجخة: َشَجِخّؼ، 

 الشدبة )الياء(. ا عالمُة التأنيث )التاء( كعالمةاالسع، ىس
قرؾر:2. 3  3. االسؼ الس 
ُو كاكًا، كُتداُد عالمُة الشِّدبة نحػ: َعَرا: َعَرِػّؼ، كَفَتى: َفَتِػّؼ، كَقَفا: قَمُب ألفُ : تُ الثالثي -

 َقَفِػّؼ...
باعّي: - إذا كاف حخُفو الّثاني ساكشًا، جاز قمُب األلف كاكًا، كزيادة عالمة الّشدبة، كجاز  الخُّ

 ححُفيا، كزيادة عالمة الّشدبة نحػ:
 ُحْبَمى: ُحْبَمِػّؼ: ُحْبِمّي...َمْمَيى: َمْمَيِػّؼ: َمْمِيّي، ك  -

ني متحّخكًا، ُحِحَفت ألُفو ُكجػبًا، كِزيَجت عالمُة الشِّدبة نحػ: َبَخَدػ: ف حخُفو الّثاكإذا كا   
 َبَخِدّؼ...

ّي كالدُّ  - داد عالمُة الّشدبة نحػ: ُمرَصَفى: ُمرَصِفّي، : ُتْحَحُؼ ألُفو ُكجػبًا، كتجاسيّ الُخساسِّ
 ِجّؼ، كُمْدَتْذَفى: ُمْدَتْذِفّي...كُمْشَتَجػ: ُمْشتَ 
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شُقؾص:. 3. 3  1االسؼ الس 
َجِػؼ، كالشَِّجؼ: الشََّجِكّؼ، : ُتقَمُب الياُء كاكاً الثيّ الثُّ  - ِجي: الذَّ ، كُتداُد عالمُة الشِّدبة نحػ: الذَّ

َجِكّؼ...كالخَِّضي: الخََّضِػؼّ  ِجؼ: الرَّ  ، كالَعِسي: الَعَسِػّؼ، كالرَّ
باعيّ  - زيادُة ياِء الشِّدبة نحػ: : يجػز قمُب الياِء كاكًا، كزيادُة ياء الشِّدبة، كيجػز ححُفيا، ك الخُّ
 اِضي: الَقاَضِػّؼ: القاِضّي، كالخَّاِعي: الخَّاَعِػّؼ: الخَّاِعّي، كالشَّاِدؼ: الشَّاَدِكّؼ: الشَّاِدّؼ...القَ 
جاسّي: - ياُء الشِّدبة نحػ: الُسْيَتجؼ: الُسْيَتِجّؼ، ُتحَحؼ الياُء ُكجػبًا، كُتداُد  الُخساسّي كالدَّ
 ...الُسْدَتْعِميّ  الُسْدَتْعِمي:ك 

 2. االسُؼ السسجكد:4. 3
أصمّية، بقيت عمى حاليا، كزيجت ياُء الشدبة بعجىا نحػ: ِاْبِتجاء:  وإذا كانت ىسدتُ 

ائّي... كإذا كانت ىساء: َقخَّ ابِتجاِئّي، كَقخَّ  اء: َكضَّ ، ائجة لمتأنيث، ُأبجلت كاكاً دُتو ز اِئّي، ككضَّ
كزيجت عالمُة الشِّدبة بعجىا نحػ: َحسخاء: َحْسخاكّؼ، كَصْحَخاء: َصْحَخاِكّؼ، كَعْخجاء: 

اُليا كاكًا، كزيادة ياء الشدبة، كجاز جَعْخجاكّؼ... كإذا كانت ىسدُتو أصُميا كاٌك، أك ياٌء، جاز إب
َسساء: َسساكّؼ: َسَساِئّي، كِبَشاء: ِبشاِكّؼ: ِبَشائّي، إبقاُؤىا عمى حاليا، كزيادُة ياء الشِّدبة نحػ: 

 كَفزاء: َفَزاِكّؼ: َفَزاِئّي...
ُيَخدُّ إليو حخفُو األخيُخ السححكُؼ  3. االسؼ الُثالثّي السححكُؼ الالـ )الحخؼ األخيخ(:5. 3

، كُلَغة:  دبة نحػ: َأٌخ: َأَخِػّؼ، كَأٌب:ُفو الثَّاني، كُتداُد ياُء الشّ مشو، كُيفَتُح حخ  ، كَدـٌ: َدَمِػؼٌّ َأَبِػؼٌّ
...ُلَغِػّؼ، كَسَشة: َسَشِػّؼ، كَشَفة: َشَفِػّؼ،   كَيٌج: َيَجِكؼٌّ

  4ْيم ة(:. كزف )ف عِّ 6. 3
)َفَعِمّي( نحػ: َحَشَف: َحِشيَفة: َحَشِفّي،  ف إذا كاَف فعُمو صحيَح العيغ، ُنِدب إليو عمى كز 

كرد خالؼ ذلظ، فيػ شاّذ، ال ُيقاُس عميو  كما ...: َقِبْيَمة: َقَبِميّ كَرَبَع: َرِبْيَعة: َرَبِعّي، كَقِبلَ 
 ِقّي...جْيِيّي، كَسَمَق: َسِميقة: َسِمينحػ: َشَبع: َشِبيَعة: َشبيِعّي، كَبَجَه: َبِجيَية: بَ 

فًا، ُنِدب إليو عمى كزف )َفِعيِمّي( بححؼ التاء   كإذا كاف فعُمُو معتّل العيغ، أك ُمزعَّ
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مغ آخخه، كزيادة عالمة الشدبة دكف تغييخ في بشيتو الّرخؼّية نحػ: شاؿ: َشِػيمة:  السخبػشة
: َقِػيَسة: َقِػْيِسّي، كشَ َشِػيمّي،  ـَ : َشجِ كقا : َحِؿيقجَّ  ة: َحِؿيقّي...يجة: َشِجْيِجّؼ، كَحقَّ

 1كزف )ُفع ْيم ة(: 6. 3
، ُنِدب إليو عمى كزف إذا كاف فعُمو صحيَح العيغ، أك معتّل العيغ، كلع يُكغ مزّعفاً 

)َفَعِمّي( نحػ: َجَيغ: ُجَيْيَشة: ُجَيِشّي، كَمَدف: ُمَدْيَشة: ُمَدِنّي، كَقَخَظ: ُقَخْيَطة: ُقَخِضّي، كعاَف: 
 ُعَيْيَشة: ُعَيشّي، كناَر: ُنَػْيَخة: ُنَػِرّؼ...

فًا، ُندب إليو عمى كزف )ُفعَ كإذا كاف فعُمو م مغ آخخه،  ْيَمة( بححؼ التاء السخبػشةزعَّ
: ُىَخْيَخة:  : ُأَمْيَسة: ُأَمْيِسّي، كَىخَّ َـّ كزيادة عالمة الشدبة دكف تغييخ في بشيتو الّرخؼّية نحػ: َأ

 ُىَخْيخّؼ...
يل، كُفع يْ 8. 3   2(:ل  . كزف )ف عِّ

ـِ )اآلخخ( إذا كافَ  ُنِدب إلييسا عمى كزَني )َفَعِمّي، كُفَعِمّي( نحػ:  فعُميسا معتلَّ الال
: َعَمِػّؼ، كَقَرا: ُقَرّي: ُقَرِػّؼ... كإذا كاف فعُميسا صحيح الالـ، ُنِدب إلييسا مِ َعاَل: عَ  يٌّ

مّي، كَجُسل: َجِسيل: َجِسيمّي، كَأَكَس: يدكف تغييخ في بشيتيسا الّرخؼّية نحػ: َعَقل: َعِقيل: َعقِ 
: َثؿيف: َثَقفّي، كَقَخش: شاٌذ، ال ُيقاُس عميو نحػ: َثقفَ  ُأَكْيذ: ُأَكْيِدّي... كما كرد خالفو، فيػ

 ّي...ِمع: ُسَميع: َسَمسِ ، كَىَحؿ: ُىَحيل: ُىَحِلّي، كسَ ُقَخير: ُقَخِشيّ 
ُيشَدب إلى االسع السثّشى، كالجسع بخّده إلى مفخده، كزيادة عالمة  3. السثّشى كالجسع:9. 3

ِكتابّي... كجامعات: ْيِغ: ِكتاب: شاِلباِف: شاِلب: شاِلبّي، ككتابَ الّشدبة في آخخ مفخده نحػ: 
جامعة: جامِعّي، كصاِدقػف: صاِدؽ: صاِدقّي، كقاِدِميَغ: قاِدـ: قاِدمّي، كأبػاب: باب: 

 بابّي...
ب:10. 3   4. االسُؼ السخكَّ

بححؼ جدئو الثاني، كزيادة عالمة  ُيشَدب إلى السخّكب السدجّي، كاإلسشادّؼ )الجسمة(
 ة في آخخ جدئو األّكؿ نحػ:الشدب

                                                           
 .213-212الّرخؼ العخبّي، الدامخائي، ، ك 367-1/366، شاشالكُ األيػبي، يشطخ:  1
خؼ العخبيّ ، كالدامخائي، 367-1/366، الكُشاشُيشطخ: األيػبي،  2  .213، الرَّ
 .213، الّرخؼ العخبيالدامخائي، ، ك 1/365، الكُشاش األيػبي،يشطخ:  3
خؼ الَعخبيّ الدامخائي، ، ك 374-1/373، الكُشاش األيػبي،يشطخ:  4  .211، الرَّ
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: َبْعلَ َمْػَت: َحْزَخ: َحْزِخّؼ، َبْعَمبَ َحْزخَ  - : رَ ظَّ ـَ : : َبْعِمّي، كراـ هللِا: را اِمّي... كجاَد الحقُّ
 ِصّي...جاِدّؼ، كتأبََّط َشخًَّا: تَأبََّط: َتَأبّ جاَد: 

( أك )ابغ( أك  ـّ كُيشَدب إلى السخكَّب اإلضافّي إذا كاف الُسزاُؼ كمسة )أب( أك )ُأ
 كزيادة ياء الشدبة في آخخ الُسزاؼ إليو نحػ: )اْبشة( بححؼ الُسزاؼ،

ـّ ُمحسَّج: ُمحسّ  - َسخ: ُعَسخ: ُعَسخ: ُعَسِخّؼ، ِجّؼ، كابغ عُ ج: ُمَحسَّج: ُمَحسَّ َأبػ بكخ: َبْكخ: َبْكخّؼ، ُأ
كابشة خاِلج: خاِلج: َخاِلِجؼ... كإذا كاف الُسزاُؼ كمسة ُمذتخكة يمتبذ معيا السعشى، ُحِحؼ، 

ُسصَِّمب: الُسصَِّمبّي، كعْبُج َمشاؼ: َمَشاؼ: اؼ إليو نحػ: عبُج السصَِّمب: الدب إلى السزكنُ 
َمَشاِفّي... كقج ُيْحَحُؼ الُسزاُؼ إليو، كُيشَدُب إلى الُسزاؼ نحػ: عبُج هللِا، كعبُج الخَّحَسغ، 

 كعبُج الياِدؼ: عْبجّؼ...
 1. تأدية معشى الّشدبة بغيخ ياء الّشدبة:4

ي خؼّية معشى الّشدبة كريغة )َفاِعل( نحػ: أحسُج َتاِمخُتؤّدؼ بعس الرِّ أْؼ  غ الرَّ
اٌف  َبغ... كصيغِة )َفعَّاؿ( نحػ: َأحسجُ مشدػٌب إلى التَّسخ، كخالٌج الِبٌغ أْؼ َمشدػٌب إلى المَّ  َسسَّ

ْسغ، كَسِعيٌج َبقَّاٌؿ أْؼ مشدػٌب إلى الُبُقػؿ، كِزياٌد َغشَّ  أْؼ مشدػبٌ  ٌب إلى اـٌ أْؼ مشدػ إلى الدَّ
ى جانب الشِّدبة في ىحا االستعساؿ عمى الِسيشة إلسا ِصيغتاف َصخفّيتاف تجاّلف الَغَشع... كىُ 

  دباف الّذخز إلى ميشتو.بسعشى تش
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يؽِّ  اكِّش   اِّْلتِّقاُء الدَّ
ىػ اجِتساُع حخفيغ ساكشيغ في كمسة كاحجة، أك ؼيسا ُيذِبُو الَكِمسَة الػاحجة، أك  1. تعخيُفو:1

 كمستيغ ُمشفرمتيغ.في 
ة الحخؼ السبجكء لفالّداكُغ األّكؿ بسشدلة الحخؼ السػقػؼ عميو، كالّداكُغ الّثاني بسشد 

 كلّسا كاَف كالـُ العخب ال يبجأ بحخؼ ساكغ، تخّمرػا مغ التقاء الّداكشيغ. بو في الشُّصق،
اكشيؽ:2  إحجػفيغ ساكشيغ بتخّمز العخُب مغ التقاء حخ  . ط خائُق التَّخّمص مؽ التِّقاء الدَّ

 الصخائِق اآلتية:
كذلظ إذا كاَف حخَؼ مّج، ككاف في كمسة كاحجة، أك ؼيسا ُيذِبُو  2. ححُؼ الّداكؽ األّكؿ:1. 2

 الَكمسَة الػاحجة، ححفػه في المفع، كالكتابة نحػ:
 .ْؿ: ُقْل، كَبْاَع: ِبْيْع: ِبعْ َيُقْػُؿ: لْع َيُقْػْؿ: لْع َيُقْل، كَيِبْيُع: لْع َيِبْيْع: لْع َيِبْع، كقْاَؿ: ُقػْ  -
اِدْيَغ، كَيْخَذْى: ُمْرَصَفْى: ُمْرَصَفْى+ْكَف: ُمْرَصَفْػَف، كالَياِدْؼ: الَياِدْؼ+ْيَغ: اليَ  -

 َف: َيْخَذْػَف، كَتْسِذْي: َتْسِذْي+ْيَغ: َتْسِذْيَغ...َيْخَذْى+كْ 
( في المفع فقط  كإذا التؿيا في كمستيغ مشفرمتيغ، ُحِحؼ الّداكُغ األّكؿ )حخؼُ  السجِّ

 نحػ:
اقي، كَيجُعْػ الُسؤِمغُ ػـُ، كَيْدِقْي َذْى اْلقَ َيخْ  - ، ...ففي القخاءة نشتقل مغ الذيغ، كالقاؼالدَّ

كالػاك  إلى )اْؿ( ُمباشخة دكف ُنصِق األلف في آخخ )َيخَذى( كالياء في آخخ )َيْدِقْي( كالعيغ
 .في آخخ )َيجُعْػ(

في آخخ اسع عمع مػصػؼ بكمسة  اً اف تشػيشإذا ك في القخاءة كُيحَحؼ الّداكُغ األّكؿ
 )ابغ( نحػ: 

 ْبُغ عبِجهللِا، كَسِعيٌج ْبُغ خاِلٍج: َسِعيُج ْبُغ خاِلٍج. َحّسٌج ْبُغ عبِجهللِا: ُمَحسَّجُ مُ  -
َف، كَأْنِجَجْف َف: ِاْقَخِأ الُقخآْخآَ ِؽيفة نحػ: ِاْقَخَأْف اْلقُ كُيحَحُؼ أيزًا إذا كاف نػَف التَّػكيِج الخَ 

 اْلُفَقَخاَء: َأْنِجِج الُفَقَخاَء... كلْع ُيحّخكػا الشُّػَف؛ ألّف تحخيكيا يتشافى مع ِخّفتيا.

                                                           
 .108، 2008(-1429)2، طبحػث في الّترخيف السذتخؾمحسػد راشج أنيذ،  1
 .107، بحػث في الترخيف السذتخؾيشطخ: أنيذ،  2
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كذلظ إذا لع يكغ حخَؼ مّج، ككاف حخفًا صحيحًا، فيَػ ُيحخَّؾ  1. ت حخيُػ الّداكؽِّ األّكؿ:2. 2
 بػ:
اكشيغ؛ ألّف الكدَخ  كىػ األصل في تحخيظ الداكغ األّكؿ عشج. الكدخ: 1. 2. 2 التقاء الدَّ

ـَ الدُّ في األسساء ُيقابل الّدكػف في األفعاؿ، فمّسا اح كػف، اختاركا تاجػا إلى حخكة تقػـُ مقا
 الكدخة نحػ:

الَة، كاأَ  - الَة: َأِقِع الرَّ اْلْثشاِف: ااِلْثشاِف، كااْلْسُع: ااِلْسُع، خخجُت ِمْغ اْجِتساٍع: ِمِغ ِقْع الرَّ
ػيغ نحػ: خالٌج اْلفارُس، .. كَيدخؼ ىحا عمى كدخ الشػِف الّداكشة الّشاجسة عغ التشاْجِتساٍع.

 ِف اْلفارُس، كَسِعيُجِف اْلعادُؿ...كَسِعيٌج اْلعادُؿ... ؼُيقخأاِف: خاِلجُ 
كإذا كاف الحخُؼ الحؼ بعج الّداكغ الّثاني َمزسػمًا ضّسًا الزمًا أصميًا، جاز تحخيُظ 

 واخُخْج... كالكدخ َأْكَلى. كإذا كانت ضستُّ  قالتُ  اْخُخْج: ّع نحػ: قالْت ّداكغ األّكؿ بالزَّ ال
الّداكغ األّكؿ في مثل ىحه الحالة نحػ: قالْت اْرُمػا، فال  عارضًة، غيَخ َأصمّيٍة، امتشع ضعّ 

يجػز: قالُت اْرُمػا؛ ألّف ضّسة السيع شارئة؛ لسشاسبة كاك الجساعة التي بعجىا، فيي مكدػرٌة 
 صل )ِارـِ(.في األ

 :إذا كاف الّداكُغ األّكؿكذلظ  . الّزّؼ:2. 2. 2
أْلَْمُخ: لُكُع اأْلَْمُخ، أ. ميَع عالمة جسع الحُّكػر الُعقالء َمدبػقًا بحخؼ مزسـػ نحػ: َلُكْع ا

الكَعمْيكُ  : َعَمْيُكُع الدَّ ـُ اَل يع السيع مكدػرًا، جاَز كدُخ الس ـُ... كإذا كاف الحخُؼ الحؼ قبلَ ْع الدَّ
. الـُ ـُ: َعمْيِيِع الدَّ اَل الـُ: عَمْيِيُع الدَّ  نحػ: َعَمْيِيْع الدَّ

خ الّدالع مدبػقًا بحخؼ مفتػح نحػ:  ب. كاَك الجساعة، أك كاَك جسع السحكَّ
 ِاْشَتَخْكا اْلِكتاَب: ِاْشَتَخُكا اْلِكتاَب، كُمْرَصَفْػ اْلَقْػـِ: ُمْرَصَفُػ اْلَقْػـِ... -

كاَك الجساعة، كال كاَك جسع الُسَحكَّخ الّدالع، ُكِدخت عمى األصل فإف لع تكغ الػاُك 
 نحػ: لْػ اْجتيَج ِزياٌد، َنَجَح: لِػ اْجَتَيَج... 

تح:3. 2. 2  كذلظ إذا كاف الّداكُغ األكُؿ:  . الف 
ْغ الثاني )اْؿ( الّتعخيف نحػ: ِمْغ اْلقاعِة: ِمَغ اْلقاعِة، كمِ  أ. نػَف )ِمْغ( الجاّرة، كالداكغُ 

اْلِكتاِب: ِمَغ اْلِكتاِب... كاختاركا الفتحة؛ لكثخة ىحا االستعساؿ، فاستثقمػا تػالي كدختيغ في 
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( )ِمْغ( الجاّرة مع كثخة استعساليا مع )اؿ( الّتعخيف. كإذا كاف الحخُؼ االّداكغ بعج )ِمغْ 
في )ِمْغ( الجاّرة؛ ِدخت نػُف )ِمْغ( لعجـ استثقاؿ تػالي كدختيغ الجاّرة( غيخ )اؿ( الّتعخيف، كُ 

 ِلِقّمة االستعساؿ في الكالـ نحػ: ِمْغ اْجِتساع: ِمِغ اْجِتساٍع، كِمْغ اْفِتتاٍح: ِمِغ اْفِتتاٍح...
االثشيغ؛ ففتحػا تاء التأنيث؛ لتشاسَب ألَف  اني ألفَ ب. تاَء التأنيِث الّداكشة، كالّداكُغ الثّ 

 ا...االثشيغ: قالْت + ا: قاَلَتا، كجاَءْت+ ا: جاَءتَ 
ُؾ الّداكُغ الّثاني إذا كاف تحخيُظ الّداكغ  1. تحخيُػ الّداكؽ الّثاني، أك إبجاُلو:3. 2 ُيحخَّ

 األّكؿ:
خؼيَّ لأ. يقتزي بعج تحخيكو قمَبو إلى حخؼ آخخ، فتزيُع صيغتُو ا ة األصُل، ؼيحُجُث َلبٌذ رَّ

 نحػ: 
كُغ األّكؿ: َلَيَت، ْؼ: َسْػَؼ...كلػ ُحخِّؾ الّداػْ َلْيْت: َلْيَت، كَكْيْف: َكْيَف، كَأْيْغ: َأْيَغ، كسَ  -

و ياء، أك كاك، فكاف قبمو؛ ألنّ  كَكَيَف، كَأَيَغ، كَسَػَؼ... كَجَب قمُبُو ألفًا؛ لتحخكو، كانفتاح ما
ا الّرخؼّية األصل، ؼيرُعُب َساَؼ... كفي ىحا َضياٌع ِلرػرتي، كَكاَؼ، كآَف، ك َيريخ: التَ 

خفّي في ُبشيتيا.التَّعخُّؼ عمييا، كىي أ  سساٌء جامجة، ال تقبُل التغييخ الرَّ
كاختاركا ُىشا تحخيكُو بالفتحة دكف الكدخة، كالّزّسة؛ فخارًا مغ اجتساع صػتيغ 
ُمتساثميغ، ىسا الياُء، كالَكدخة، أك الػاك، كالّزسة، أك فخارًا مغ اجتساع صػتيِغ َثقيَميغ، ىسا 

 خة.الياُء، كالّزسَّة، أك الػاُك، كالَكدْ 
ُيديُل الغخَض مغ تدكيشو، ؼيسشُع إدغامو في الثاني الحؼ ىػ مغ جشدو، كيكػف ىحا في ب. 

 السزارع السجدـك مغ الفعل السزّعف، كفي أمخه نحػ:
- . : َيِفْخُر: لْع َيِفْخْر: لْع َيِفْخَر: لْع َيِفخَّ ، كَفخَّ : َيُذْجُد: لْع َيُذْجْد: لْع َيُذْجَد: لْع َيُذجَّ  َشجَّ
... كلػ ُحخِّؾ الّداكُغ األّكؿ، َلَسا َأمَكغ إدغاُمو  - : ُمْجْد: ُمْجَد: ُمجَّ ، كَمجَّ : ُىْدْز: ُىْدَز: ُىدَّ َىدَّ

ُؿ ساكشًا، كالّثاني قتزي أْف يكػَف األكَّ الحؼ ىػ مغ جشدو؛ ألّف اإلدغاـ يفي الّداكغ الّثاني 
 ُمتحّخكًا.

. كيجػز ة، كالزسّ ة؛ ألّنيا أخّف مغ الكدخ بالفتحةالداكغ الّثاني  تحخيظَ  ىشاكاختاركا 
 تحخيكُو بالكدخة أيزًا إذا كانت عيُشو مفتػحة، أك مكدػرة نحػ:  في ىحيغ السػضعيغ
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... كإذا كانت عيُشو مزسػمة، أجازكا التحخيظ بالزّسة إلى  - : كِفخِّ ، كِفخَّ : لْع َيِفخِّ : لْع َيِفخَّ َفخَّ
 جانب الفتحة، كالكدخة نحػ:

- : : لْع َيُسجُّ  َمجَّ : لْع َيُسجِّ : لْع َيُسجَّ ، ُمجُّ َيُسجُّ : ُمجِّ ... كالخأُؼ االكتفاُء بالفتح، فيػ ، كفي األمخ: ُمجَّ
 األسيُل، كاألندُب، كاأَلشَيُع، كاأَلكثُخ.

 كأبجلػا الّداكَغ الثاني حخفًا آخَخ إذا كاف الّداكشاف أِلَفْيِغ، فيتعّحُر تحخيُكيسا نحػ:
َع: باِيٌع: َبْااْع: بْاِيٌع، كَعُجْػٌز: َعَجْاِكُز: َعَجْاْاُز: َعَجاِئُد، : قْاْاؿ: قاِئٌل، كباْ َؿ: قاِيلٌ قا -

 كَصِحْيَفة: َصَحْاِيُف: َصَحْاْاُؼ: َصَحْاِئُف...
3: ْيؽِّ اكِّش  ؾ اُز اْلتِّقاءِّ الدَّ اكشيغ في الَسػاِضع اآلتية: َيجػز 1. ج   اْلِتقاُء الدَّ

اَلةُ  ، ُمْؤِمُشْػَف: ُمْؤِمُشْػْف...أ. الَػْقف: الرَّ ـْ َيْا ـُ: الرِّ َيْا اَلْْة، كالرَّ  : الرَّ
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ْقج كت حميل  ن 
خؼ، كىػ ِعْمع الكمسة في ا    ؿُ ال شظَّ أّف عمع الرَّ في دراسة المغة،  ، كالِبشاءُ لمغة عميو الُسعػَّ

كَفيسيا، كَتحميميا. فالكمسُة ىي الِػعاُء المغػّؼ الحؼ تتجسَّع ؼيو الحخكؼ، كأصػاُتيا، 
حػ َيعتسُج عمى عمع الّرخؼ الحؼ . كعمُع الشَّ كؼيو تتساَيُد ىحه الحخكُؼ، كاأَلدكات ،كحخكاُتيا

ة، أك الستكّمُع بيا، كالّخاغُب بالػقػؼ عمى معانييا الّجؾيقة ال ىػ عْمع الكمسة. كالّجارُس لمعخبيّ 
ُيسكُشو ذلظ مغ دكف إتقاف عمع الّرخؼ. فعْمُع الّرخؼ في رأيشا ىػ األساُس الَستيغ الحؼ 
يجب أف َتشصمق مشو دراسُة المغة، كتعمُّسيا، كإاّل فدتبقى الّجراسُة َمشقػصة، ُمتعّثخة، ُتػاجو 

 ُصعػبات جّسة.
يتحّجث مؤّلفػىا عغ عمع الّشحػ متدامشًا بالحجيث عغ كدرَجت العادُة في ُكتب المغة أْف    

الّرخؼ، كمػضػعاتو، فيتيُو الستمّقي، كالُسمِقي، كترعب مدألُة التػاُصل بيشيسا، فال الُسمقي 
ل مغ ىحه الخسا لة يدتصيع إيراَؿ رسالتو المغػية كسا ُيخيج، كُيخّصط، كال الُستمّقي ُيحرِّ

دات الّتعميسية ا لجامعّية، كما قبل المغػّية ما كاف يأُمُمو. كتكُسغ السذكمُة الُكبخػ لجػ السؤسَّ
ُتمقُِّغ شمبتيا عمـػ المغة العخبّية كالّشحػ، كالبالغة، كالّتحميل المغػّؼ، كاألدبّي  الجامعّية في أّنيا

خؼ، فتيتعُّ ب كلحلظ يكػف َمخدكُد  مغ اىتساميا بو؛تمظ الُعمـػ أكثخ جشبًا إلى جْشب مع عمع الرَّ
العسمّية المغػّية، الّتعميسّية ضعيفًا، بعيجًا عغ السخجّػ، كالسأمػؿ مشيا. كسبُب ذلظ كسا أسمْفشا 

، كالجسمة يقػـُ عمى فِعمُع الّتخكيب الحؼ ُىػ عمع الّشحػ مَع الّرخؼ ىػ أساُس تمظ الُعمػـ،أّف ع
خؼ، كمستيغ أك كمسات، ككحلظ الجسمة. كالَكمساُت التي تتكّػف  فالّتخكيُب يتأّلف مغ عمع الرَّ

سسًا، أك اسسيغ، أك فعاًل كأسساء، كأحخفًا. كػف فعاًل كامشيا الجسمة، أك الّتخكيُب إّما أف ت
كالفعُل لو صيٌغ متعّجدة كالساضي، كالسزارع، كاألمخ، كىػ مترّخؼ، أك جامج، كالـز أك 

، كصحيح، أك معتّل، كلكّل مشيسا أنػاع، كمجّخد أك مديجمتعّج، كثالثّي، أك فػؽ ثالثّي، 
د أك مديج،  كحاالت، كمشحػت، أك ُممَحق، أك أصمّي. كاالسُع ثالثّي أك فػؽ ثالثّي، كمجخَّ

 ،كجامج أك مذتّق، كذاٌت أك َمعَشى، كَمرَجر، كَغْيُخ مرَجر، كالسذتّق أنػاع، ككحلظ السرجر
خ أنػاع، ، أك شبُو صحيح اآلخخ، األخخ ككحلظ السؤنَّث، كصحيح كمحّكخ أك مؤّنث، كالسحكَّ

كُمعخب، أأك مسجكد، أك مقرػر، أك مشقػص، كضاىٌخ أك ضسيخ، كالّزسيُخ أنػاع، كمبشيٌّ 
كُمعَخب. كالَحخُؼ نػٌع أكالسبشّي أنػاع كاسع اإلشارة، كاالسع السػصػؿ... ككحلظ الفعُل مبشّي 
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معخفُتيا، كالُػقػُؼ ك حه َقزايا صخؼّية َتجُب دراسُتيا، مغ الكمسة غيُخ االسع كالفعل. ككلُّ ى
خؼ، كالشَّحػ،البالغُة ىي نتاُج عمسَ ك عمييا قبَل تشاُكؿ الجسمة كالتَّخكيب.  فالبالغُة  ي الرَّ

ليدت شيئًا مدتقاّلً عشُيسا. فسعشى الفعل السترّخؼ، كداللُتو غيُخ معشى الفعل الجامج، 
، كالفعل الجامج في الدَّمغ الساضي ُسل( يجّؿ عمى جساؿ عادؼّ كداللتو، فالفعُل السترّخؼ )جَ 

ب حؿيقة، أك اّدعاًء  في كّل األزمشة )َأجِسْل( يجؿّ  عمى جساؿ غيخ مألػؼ في ُمحيط الستعجِّ
 ، كالفعل السترّخؼ )بُؤَس( يجّؿ عمى ُبؤس عادّؼ في الدمغ الساضي بيشسا الفعلُ كمبالغةً 

س غيخ مألػؼ، كمدتسّخ في كّل األزمشة حؿيقًة أك مبالغًة الجامج )ِبْئَذ( يجّؿ عمى ُبؤ 
كاّدعاًء. كداللُة السذتّق عمى الحجث أقّل مغ داللة السرجر، فجاللُة اسع الفاعل )قائع( عمى 

مقرػرٌة عمى َزمغ ُمعّيغ بيشسا السرجُر )ؾياـ( َيجّؿ عمى  ،تةمؤقَّ  ،معشى الؿياـ داللٌة عابخة
ة؛ ألّف زمغ السرجر ُمصَمق، كلحلظ كاف معشى الؿياـ في )محسٌَّج حجث الؿياـ في كّل األزمش

 داللة ِؾياـٌ( أقػػ مشو في )محّسٌج قائٌع(. كداللُة الفعل فػَؽ الّثالثي عمى الحجث أقػػ مغ
، فجاللُة )َكّدخ( الثالثي السديج بحخؼ عمى معشى الكدخ أقػػ مغ داللة الّثالثّي عميو الثيّ الثُّ 

ّف )َكّدخ( يجّؿ عمى كدخ كثيخ، متتابع حؿيقة أك اّدعاًء كمبالغة بيشسا )َكَدخ( خ( عميو؛ أل)كدَ 
خ أحسُج الدُّجاَج( غيخ معشى  يجّؿ عمى َكْدخ يقع مغ فاعمو مّخة كاحجة؛ كلحلظ كاف معشى )َكدَّ

)َأخَزخ( عمى معشى الُخزخة أقػػ  الثالثّي السديج بحخؼ )َكَدخ أحسُج الدُّجاَج( كداللُة الفعل
( عمى معشى  غ داللة الفعلم الّثالثّي )َخُزَخ( كداللُة الفعل الثُّالثّي السديج بحخفيغ )اْخَزخَّ

الُخزخة أقػػ مغ داللة الفعل )َأخَزَخ( عميو، كداللُة الفعل الّثالثّي السديج بثالثة أحخؼ 
( عميو؛ كلحلظ كانت ندبُة  )اْخَزْػَضَخ( عمى معشى الُخزخة أقػػ مغ داللة الفعل )اْخزخَّ

رُع( أكثخ مشيا في )َخُزَخ الّدْرُع( ككانت ندبُتو في  رع في )َأْخزَخ الدَّ المػف األخزخ في الدَّ
)اخزخَّ الّدرُع( أكثَخ مشيا في )َأْخَزَخ الّدْرُع( ككانت ندبُتو في )اْخَزْػَضخ الّدْرُع( أكَثَخ 

ُة أحخؼ مبشاه ُتقّػؼ داللَتو عمى مشيا في )اخَزّخ الّدرُع( كسبُب ىحا تغيُّخ َمبشى الفعل، فدياد
السعشى. كىحه َقزايا َصخؼّية يجب عمى متعّمع العخبّية مغ أبشائيا، أك مغ غيخىع أف َيعخَفيا 

كىي بالغٌة، كمعاٍف ناتجة عغ عمع الّرخؼ. فأنَّى  أف يتشاكؿ عمَسي الّشحػ كالّرخؼ، قبل
كقج يحىُب قائٌل إلى أّف ىحه دالالت  نيا؟َيفَيع الشَّحػ، كالبالغة بجك لجارس المغة العخبّية أف 

 يا دالالٌت ُيشتجيا عمُع الّرخؼ.َكُليا عمُع الّجاللة ناسيًا أنّ يتشا
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خفي، كالّشحػّؼ دفعًة كاحجة، فُكُتُب المغة ُتجّرُس مثاًل الُجسػ     َع في المغة العخبّية بذّقييا الرَّ
في خ شو؛ ألّنو مغ الّزخكرة َعدُؿ الّجرس الّر إليو، كالُعجكُؿ ع ويجُب التشبُّ  كىحا في رأيشا خصأٌ 

عغ الجَّرس الشَّحػّؼ، كتقجيُسو عميو كإْف كاَف ذلظ في مػضػع ُلغػّؼ كاحج. فشحُغ َنخػ أّف 
فجسع السحّكخ الّدالع  خفّي كنحػّؼ. كمثاُؿ ذلظ الجسػُع،معَطَع الَقزايا المغػّية، ليا جانباف ص

خيقة جسعو، كحخكة نػنو، كاألشياء التي يجػز جسعيا الّرخفّي في داللتو، كش ويكػف جانبُ 
قزايا ف ،بو، كاألشياء التي يستشع جسعيا بو. كأّما إعخاُبو، كححُؼ نػنو لإلضافة، كاإللحاُؽ بو

يْ  ذاَتو في األفعاؿ.  ءَ َنحػّية، ككحلظ جسع السؤّنث الدالع، كجسع الّتكديخ، كالسثّشى. كَنجُج الذَّ
خؼّية في عجد أحخفو، كأكزانو، كمعاني الّديادة ؼيو، كالّشحت الساضي تكػف قزا فالفعلُ  ياُه الرَّ

باعي مشو، كاإللحاؽِ  بو، كاشتقاؽ السزارع، كالسذتّقات مشو، كأّما إعخاُبو، فيػ  عمى كزف الخُّ
خؼّية في معخفة أحخفو، كدالالتيا، كشخيقة  َبحٌث َنحػّؼ. كالفعُل السزارعُ  تكػُف قزاياه الرَّ

كصػغ اأَلفعاؿ الخسدة  الساضي، كترخيفو مع الّزسائخ، كاشتقاؽ األمخ مشو، اشتقاقو مغ
قزايا َنحػيَّة. ف ،و بحدب حخفو اأَلخيخ، كأمَّا إعخاُبو، كنؽُيو، كاستعساُلو في الّذخطمشو، كنػعِ 

خؼ، كالّشحػ. ككحلظ الحاُؿ في السرادر،  كأّما تػكيُجه بشػف الّتػكيج، ؼبحٌث مذتَخؾ بيغ الرَّ
َأفعاليا، فيػ َبحث نحػّؼ.  عسُميا عسلَ  اسذتقَّات، فاشتقاُقيا، كأكزاُنيا أبحاث صخؼّية، كأمَّ كال

ب الؿياسيَّيغ )ما َأْفَعَل، كَأْفِعْل( فرياغُتيسا َبحث صخفّي، كأّما  كاألمُخ ذاُتو في فعَمي التَّعجُّ
َليَظ األمُخ في احػّية. كَدك إعخاُبيسا، كجػاز التَّقجيع، كمشُعو، كجػاز الفرل، كَمشُعو قزايا نَ 

باقي األَبػاب المغػّية. كإذا كاف األمُخ كحلظ، كىحا ىػ الػاقُع المغػّؼ، كشبيعُة المغة ُتػجُب 
اإلصخاُر عمى ذلظ، فمساذا اإلصخاُر عمى تشاُكؿ الّشحػ جشبًا إلى جشب مع تشاُكؿ الّرخؼ بل 

خؼ. فسَتى أُ اكُ شت ب الّدقُف قبَل قبَل الحائط؟! كمتى ُنِر ؾيَع الججاُر ؿ الشَّحػ قبَل الرَّ
ل الَػيع؟! كمتى نَبت الّدرُع قبَل ُندكؿ الَسَصخ؟! فالػيُع  الُججراف؟! كمتى ندَؿ السصُخ قبَل تذكُّ

 ىػ الّرخؼ، كالسصُخ ىػ الشَّحُػ، كالّدرُع ىػ البالغُة.
كل دكف السعش    ى. كنحُغ نجعػ ُىشا كمغ القزايا الذائكة في عمع الّرخؼ الّتخكيُد عمى الذَّ

كىحا ىػ السقرػُد مشيا. فالّجارُس لمغة العخبّية يعخُؼ  اللتيا،إلى فقو المغة أؼ إلى معشاىا، كد
اسَع الفاعل، كالسفعػؿ، كالّرفة السذبَّية... كالسرجر، كلكشَّو ال َيعخُؼ دالالتيا الحؿيؿّية 

عَجد عغ َفيع معاني الشُّرػص العخبّية، الّتفريمّية، فال ُيفّخؽ بيغ السعاني الّرخؼّية؛ كلحلظ يَ 
كفي مقّجمتيا القخآُف الكخيع، كاأَلحاديث الشبػّية. فيػ يتمقَّى نػع الفعل بحدب عجد أحخفو دكف 
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في األفعاؿ.  ئل: ىػ يأخحىا في معاني الّديادةأف ُيسّيد بيغ دالالت ىحه األفعاؿ. كقج يقػُؿ قا
معخفَتو بيا َتبَقى نطخّية، مقرػرًة عمى الحفع صحيح أّنو يأخحىا في ىحا البحث، كلكّغ 

لع ُيكمَّف في الغالب باستعساليا في ُنرػص،  ولالمتحاف، كالّشدياف بعَج ذلظ، كألنّ 
كمػضػعات مغ إنذائو، كلع ُيكمَّف بالبحث عغ أمثمتيا في ُنرػص خارَج األمثمة التي 

َمحكػـٌ بالدَّمغ السفخكض  ونّ ذلظ؛ ألتمّقاىا في ُمحاضختو، أك درسو. كقج ُيعَحر ُمجرُِّسو في 
دة التَّعميسّية التي يعسُل فييا. كىحه آفٌة ُأخخػ مغ اآلفات  عميو في الُخّصة التَّعميسّية في السؤسَّ

حيح، الُستَقغ لُعمـػ المغة، كمشيا عمُع الّرخؼ.  التي َتحػُؿ دكف التَّعميع الرَّ
ي ُتػاجو ُمذكمة، كىي َتعميُع السيداف الّرخفي. كثّسَة قزّية ُأخخػ في َتعميع الّرخؼ العخب   

خفّي في غيخ مػضعو؛  فالكثيُخ اأَلععُّ مغ ُكتب المغة، كَمشاىج الّتعميع تتشاَكؿ ىحا البحث الرَّ
خؼ بعج أف ُيعخَّ  ـ لمّجارس في بجاية عمع الرَّ خؼ، كأنػاع الكمسة. فكيف إذ ُيقجَّ ؼ لو عمُع الرَّ

خفّي َتسامًا قبل أف يعخؼ الّرّحة كاإلعالؿ، كاإلبجاؿ، كاإلدغاـ، لو أْف َيعي ىحا البحث الّر 
ي يدتشُج إلييا تجريُذ كالشَّحت، كاالشتقاؽ، كالتَّجّخد، كالّديادة، كغيخىا مغ األبحاث الّرخؼّية الت

ارُس األبحاث التي ذكخناىا.  ىحا الباب؟ كلحلظ نقتخُح تأجيَل َتشاُكؿ ىحا الباب حّتى َيعخؼ الجَّ
ة ُمذكمٌة ُأخخػ في تشاكؿ ىحا الباب، كال سّيسا لمصَّمبة غيخ العخب، كىي كزف األفعاؿ كثسَّ 

أحخفيا، كحخكاتيا، كالديادة في  دالسعتّمة. فالسيداُف بصبيعتو ُيحاكي الكمسة السػزكنة في عج
ّصارئة بشيتيا، أك الححؼ مشيا. فإذا كاف األمُخ كحلظ، فمساذا ال ُيحاكي الّتغييخات الّرخؼّية ال

فيػ ُيحاكي اإلعالَؿ بالححؼ، فػزُف  ؟، أك باإلدغاـباإلعالؿ بالقمب، كالّشقل، أك باإلبجاؿ
)ُقْل( ىػ )ُفْل( ككزُف )اْرـِ( ىػ )اْفِع( فمساذا ال يكػُف كزف )قاَؿ( ىػ )فاَؿ( ككزُف )َيُقػُؿ( ىػ 

( ككزُف كزُف )َمّج( ىػ )فَ ك َؿ( )َيبيُع( ىػ )َيِفْيُل( ككزُف )اْصَصاَد( ىػ )اْفتا )َيُفػُؿ( ككزفُ  لَّ
( ككزُف )اْصَصَبَخ( ىػ )اْفَصَعَل(... كقج َيعتخُض  ( ىػ )َيُفلُّ قائٌل عمى ىحا الّصخح بأّنيا )َيُيدُّ

ٌف غيخ مػجػدة في العخبّية، كُتحجث َفػضى في عمع الّرخؼ. كىحا صحيح، كنقػؿ: أكزا
ا المغة خذيَة ضياعيا، كجعمػىا في قػالب أليدت ىحه القػاعُج مغ ُصشع الشُّحاة الحيغ جسعػ 

كاف َتدييُل تعميسيا، كال سّيسا لمسدمسيَغ غيخ العخب، أبخَز أىجاؼ ّعجكىا، ك ؼ قة ألغػيّ 
جسعيا، كتقعيجىا. فالقاعجُة المغػّية شخيقٌة تعميسّية لتعميع المغة، كنحُغ ال ندُعع بيحه الصَّخيقة 

مػا التَّعميسّية أف نشدَف ما َكضعػه بل ند عى إلى َتدييل تعميسيا، كال سيَّسا لمسبتجئيغ، فإذا تقجَّ
... كال سّيسا أّف ، كتفريالتيافييا، أدخْمشاُىع في تعقيجات اإلعالؿ بالححؼ، كالشَّقل، كاإلدغاـ



el-Mâni el-Sarfiyye                                   Dr. Bekir Mehmetali 

251 
 

ـ لمّصمبة السبتجئيغ في البالد العخبّية كغيخىا دكف أف َتكػَف ليع دراية بححؼ، ىحا البحث ُيقجَّ 
 إبجاؿ. أك إعالاؿ، أك

إذف، ما شخحشاه ىػ شخيقة تعميع، الغايُة مشيا التَّدييُل ال َنْدُف القػاعج، كإثارُة الَفػضى في 
 المغة.

كَنحُغ إذ َنتشاكؿ اشتقاَؽ اسع السفعػؿ مغ الثالثي، نقػؿ بحدب القاعجة: ُيذتّق مغ الفعل    
... كلكْغ إذا الُثالثّي السبشّي لمسجيػؿ عمى كزف )َمْفُعػؿ( نحػ: ُرِسَع: مَ  ، كُعِمَع: َمْعُمـػ ْخُسـػ

أك مغ الثالثّي الشاقز:  لثالثّي األجػؼ الػاكّؼ )ِقْيَل( أك اليائّي )ِبْيَع(تشاكلشا اشتقاقو مغ ا
قل، كىي مدائل ما كذلظ لُػجػد إعالؿ بالقمب، كالشَّ َي، كُدِعَي( صاَدْفشا الُسذِكالت؛ ُسقِ )

ارُس السبتجغ بعُج، فتتعقَّج األمػُر أماَمو. كالخَّأُؼ   يأتي مشيا عمى كزف َمفعػؿ،فال تشاكليا الجَّ
حيح، كالسعتّل. فرياغُتو عمى كزف )َمْفُعػؿ(  أف َنفِرل بيغ قاعجة صياغتو مغ الفعل الرَّ
َتِرّح مغ الثالثّي الرحيح بيشسا صياغُتو مغ السعتّل األجػؼ َيدُيل قػُلشا فييا: ُيراُغ مغ 

لو نحػ: الثالثّي األجػؼ بحكخ  ، كإبجاؿ حخؼ السزارعة ميسًا مفتػحة في أكَّ مزارعو السعمـػ
قاؿ: َيُقػؿ: َمُقػؿ، كباَع: َيِبْيُع: َمِبْيع... كُيراُغ مغ الثالثّي السعتّل، الشاقز بحكخ مزارعو 

 ، لو، كتذجيج آخخه نحػ: َسَقى: َيْدِقي: ك السعمـػ إبجاؿ حخؼ السزارعة ميسًا مفتػحًة في أكَّ
الثي، ؼُيقاؿ في ، كَدَعا: َيْجُعػ: َمْجُعّػ... ككحلظ األمُخ في صياغتو مغ فػؽ الثُّ َمْدِقيّ 

صياغتو: ُيراغ مغ فػؽ الثالثّي عمى كزف مزارعو الَسجيػؿ بإبجاؿ حخؼ السزارعة ميسًا 
: ُيكَخـُ: ُمكَخـ، كاستعَسَل: ُيْدَتعَسُل: ُمْدَتْعَسل.. . مزسػمة، كفتح ما قبل آخخه نحػ: َأْكَخـَ

كاألسيُل مغ ىحا في رأيشا أف ُيقاؿ: ُيراغ مغ فػؽ الثالثّي بحكخ مزارعو السجيػؿ، كإبجاؿ 
حخؼ السزارعة ميسًا مزسػمة دكف أف ُيقاؿ: كفتح ما قبَل آخخه؛ ألّنو مفتػح في األصل 

ج حيغ ُيبَشى لمسجيػؿ، فكيَف َنفَتح مفتػحًا، فالسفتػُح ال ُيفَتح، كىي عبارة َحذٌػ، زائجة. كق
أّف الفتحة؛ لمتسييد بيغ اسسي الفاعل، كالسفعػؿ مغ فػؽ الثُّالثّي. كىحا بَيعتخض معتخض 

مخدكد؛ ألّف الفتحَة في األصل مػجػدة، كألّف قاعجَة صياغتيسا َتجعل اسع الفاعل مغ الفعل 
، كاسَع السفعػؿ مغ الفعل الَسجيػؿ  .السعمـػ

خفي، ال سّيسا لمسبتجئيغ، صياغة اسع كمغ السػضػعات الذائكة في تشاكؿ الجَّرس ا    لرَّ
الفاعل مغ الفعل الثالثّي السعتل األجػؼ؛ ألّف حخؼ العمة ُيبَجؿ ىسدة بعج ألف اسع الفاعل، 
كىحا اإلبجاؿ يأتي بعج إعالؿ بالقمب نحػ: قاؿ: قاِكؿ: قااؿ: قاِئل، كباع: باِيع: بااع: باِئع... 
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ارُس مغ َأيَغ جاءت ىحه اليسدة، كىي ليدت في جحر الفعل، كىػ ليذ في  فال َيجرؼ الجَّ
عبة. كاألسيُل مغ ىحا أف  الّرخؼّيةَ  ىحه التَّغييخاتِ  ؼيو السدتػػ المغػّؼ الحؼ َيدتػِعبُ  الرَّ

ُيقاؿ: ُيراُغ اسُع الفاعل مغ الفعل الثالثّي األجػؼ بديادة ألف بعج حخفو األكؿ، كإبجاؿ ألفو 
 ىسدة مكدػرة. 

عمى معخفة معشى الكمسة، كداللتيا إلى جانب التَّخكيد عمى معخفة ُبشيتيا، فاالتَّخكيُد     
خكرة إلى  كشكميا جانٌب ُلغػّؼ ال ُيسكغ إىساُلو في تشاُكؿ دراسة المغة. فَفْيُع الكمسة ُيؤّدؼ بالزَّ
 َفْيع الُجسمة. فثّسة فخٌؽ بيغ داللة اسع الفاعل، كداللة ُمبالغتو، كثّسة فخٌؽ بيغ داللة اسع
فة  فة السذّبية. فجاللُة اسع الفاعل عمى الحجث مؤقَّتة، كداللُة الرِّ الفاعل، كداللة الرِّ
السذبَّية عميو دائسٌة مدتسخَّة. فاسُع الفاعل داللُتو عمى الحجث مقخكنٌة بدمغ، كداللُة الرفة 

مغ أؼ زمُشيا ُمصَمق. فاسُع الفاعل )صاِدؽ( يجؿُّ  دة مغ الدَّ عمى صفة  السذبَّية عميو مجخَّ
فة السذبَّية  جؽ في صاحبيا مخَّة كاحجة في زمغ معيَّغ، كحجث معيَّغ بيشسا داللُة الرِّ الرِّ

 )َصُجكؽ( عمييا داللة دائسة، كثابتة، كمالزمة لراحبيا.
خفيّ ابَ الُعشُرخ الّرخفي ب تغييخِ  جػازُ  كمغ القزايا الالفتة لالنتباه     . فاسسا الفاعل، و الرَّ

فة السذبَّية، كالعَجُد َيجػُز كالسفعػؿ إذ ا داّل عمى صفة ثابتة في صاحبيسا، أّديا معشى الرِّ
عمى كزف اختداُليا بكمسة كاحجة  بالشَّحت تحػيُمو إلى صيغة )َمفَعل، كُفعاؿ( كالجسمُة ُيسكغُ 

ؿ الفعُل السترخُِّؼ إلى باب الفعل الجامج في أبػاب التَّعجُّ  باعّي )َفْعَمَل(. كُيحػَّ ب، كالسجح، الخُّ
؛ لتأدي ـّ ، كىي معاف ال ُيؤّدييا  كالّحـّ ، حجة معاٍف ججيجة، ىي التعّجب، كالسكالّح عمى العسـػ

خفّي األصل. ككلُّ ىحا ُذِكخ في مكانو مغ ىحا الِكتا ب، الفعل السترّخؼ لػ َبقي في بابو الرَّ
ُر أمثمَتو تجشُّباً   .لمتِّكخار فال ُنكخِّ

خُؼ َميجاٌف ُلغ    ػتّية أيزًا، كَيدَسح بيا، كىحا يجؿُّ عمى فالرَّ ػّؼ َيدتػعُب التَّغييخات الرَّ
اكشيغ إذا التؿيا في كمستيغ متتاليتيغ، أك ححؼ الّداكغ خكنتو. كمغ ذلَظ تحخيُظ أحج الدّ م

األّكؿ لفطًا، ككتابًة، أك لفطًا فقط إذا التؿيا في كمسة أك كمستيغ. كمشو َسساُحو في باب 
صػت في صػت ُيساثُمو، أك ُيقارُبو، ككلُّ ذلظ لتخؽيف الشُّصق دكف أف تكػف اإلدغاـ إدخاؿ 

   لُو غايٌة معشػّية داللّية.
ر، كاالستجابة لُسعَصَيات الحَياة، كذلظ دكف      خؼ العخبّي َمخٌف، حَيػّؼ قابٌل لمتَّصػُّ فعمُع الرَّ

فة. كمغ ذلظ صيغُة التَّرغيخ الُخخكج عمى قػاعج لغة العخب، كدكف التَّفخيط بُدششيا السعخك 
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ػريَّة غالبًا نحػ )َحسُّػد، كَعمُّػش، كَعبُّػد،  )َفعُّػؿ( التي شاَع استعساُليا في البيئة الدُّ
...( لمجاللة عمى التَّحبُّب، كالتَّمصُّف، كصيغُة )َفعُّػؿ( مػجػدٌة في المغة العخبّية لكغَّ  كَفصُّـػ

يػع في الستكّمع استعسَميا في باب صخفّي آخخَ  ، كجاَء استعساُلو َليا َعفػًا حتَّى نالت درجة الذُّ
 االستعساؿ، كالقبػِؿ في البيئة المغػّية.

خؼّية      ارس بالبحػث الرَّ خؼ بعَج إلساـ الجَّ كَنخػ أّنو مغ األندب تشاكؿ السسشػع مغ الرَّ
كالّرفة، كجسػع التَّكديخ؛ ألّنيا سّية، كأكزاف الفعل، مَ التي َيدتشُج إلييا كالتَّحكيخ، كالتأنيث، كالعَ 

خفّي، كىػ لسَّا َيعخؼ أسباب  ْرَس الرَّ أسباُب السشع مغ الّرخؼ. فكيف لُو أْف َيفَيَع ىحا الجَّ
 ؟بعجُ  الَسشع
خؼ يتشاكُؿ الفعَل السترّخَؼ، كاالسع الستسّكغ الُسعَخب.      كذىَب الشُّحاُة إلى أفَّ عمَع الرَّ

شا خؼ يتشاَكُؿ دراسَة الكمسة خارج الجسمة أّيًا كاف نػُعيا؛ كلحلظ درسْ كنحُغ َنَخػ أفَّ عمع الرَّ 
ارس لالنتقاؿ  في ىحا الكتاب أحػاؿ الفعل، كاالسع خارَج الجسمة؛ ليكػف ىحا الكتاُب أساسًا لمجَّ

 إلى تشاُكؿ عمع الّشحػ.
 َنرُل إلى نياية ىحا الكتاب َنقتخح اآلتي: كنحُغ إذْ 

خفّي عمى الجَّرس الشَّحػّؼ، كَتقجيُع الجَّرس الشَّحػّؼ عمى الجَّرس البالغّي.َتقجيُع الجَّرس ا. 1  لرَّ
خؼ، كصػغ َقػاعج ججيجة في تجريدو سعيًا مزبػشًا 2 عُي إلى َتدييل تجريذ الرَّ . الدَّ

 بُأسذ ُلغػيَّة ُمدتشَبصة مغ لغة العخب باالستقخاء، كالتَّجخبة، كاالستشتاج.
األمثمة عغ الكمسات التي ماتت، كانَجثَخت، كما عاَدت َتشَفُع الستكّمع، كال . االبتعاد في تقجيع 3

َط، كغيخىا. ، كاْعمػَّ  األديب في الحياة الُسعاصخة نحػ: َعَقْشَقل، كاْكَػَىجَّ
. التَّخكيُد عمى ِفْقو الكمسة، كمعانييا، كَدالالتيا إلى جانب التَّخكيد عمى كزنيا، كصيغتيا، 4

 كُبشَيتيا.
فػّية إلى جانب التَّصبيق . ا5 خفي في الحياة العسمّية أؼ في المغة الذَّ ْعُي إلى التَّصبيق الرَّ لدَّ

ارُس ما تعمَّسو  الكتابّي بكتابة ِفقخات، كحػارات، كمقاشع حػؿ مػضػع حياتّي َيدتعسُل فييا الجَّ
خفّي. ْرس الرَّ  في الجَّ

ـُ بالجػاز الّرخفي الحؼ ال تقلُّ أىسيّ 6 ُتو عغ الجػاز الشَّحػّؼ. فكثيخٌة ىي العشاصُخ . االىتسا
خؼّية التي ُيخخُجيا الستكّمُع مغ باب خفّي األصل، كَيدتعسُميا في باب صخفّي آخخ،  ياالرَّ الرَّ



دعليد.                 المعاني الصَّرفيَّة                                                باكير ُمحمَّ

253 
 

ـَ الباب الججيج الحؼ ُنِقمت إليو لغاية معشػّية. ككلُّ ىحا ُبِحَث في مػضعو مغ ىحا ف تأخُح أحكا
 الكتاب.
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يشّية، الثقافة مكتبة  ، ـ.2000 – ق1419 الجِّ

 عبج الجيغ محي دمحم: تح. العخب كالـ معخفة في الحىب شحكر شخح. ىذاـ ابغاألَنرارّؼ، 
 .تاريخ بال الفكخ، دار.  الحسيج

 ـ.2008-ق1429، 2ط ،السذتخؾ الّترخيف في بحػث أنيذ، راشج محسػدأنيذ، 

 صيجاالخػَّاـ.  رياض. د: تح ،كالرخؼ الشحػ فشي في الكُشاش. إسساعيل الفجاء أبػاألّيػبّي، 
 .2004 - 1425 العرخية، السكتبة: كبيخكت

 ىػ1410 الجامعية، كالسصبػعات الكتب مجيخية: حمب. 2كالرخؼ الشحػ .مرصفىجصل، 
 .ـ1990 -

 ـ.1990 - ىػ1425 الِكياف، دار: الخياض. الّرخؼ فغِّ  في الُعخؼ شحا .أحسجالَحْساَلكؼ، 

 .ـ1973 - ىػ1393 العخبية، الشيزة دار: بيخكت. الّرخفي التصبيق. عْبجهالخَّاجحي، 

 كالسؤّيج، اآلداب مصبعة: القاىخة .اإلعجاز دراية في يجازاإل نياية .الجيغ فخخالخَّازّؼ، 
1317.  

ركذي،  يغ بجرالدِّ  العرخية، السكتبة: كصيجا بيخكت .1ط. القخآف عمـػ في البخىاف .الجِّ
 .ـ2004 -ىػ 1425
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. 1ط. عقيل محسػد سعيج: تح. العخبية عمع في السفرل .عسخ بغ محسػد الدَّمخذخؼ،
 ـ.2003/ق1424 الجيل، دار: بيخكت

امّخائي،    - ىػ1428 ، دارعّسار: عّساف. 3ط. العخبية في األبشية معاني. صالح فاضلالدَّ
 .ـ2007

امّخائّي،   ـ.2008 – ق1429 الفكخ، دار: عساف. 3ط. الشحػ معاني. صالح فاضلالدَّ

امّخائّي،   كثيخ، ابغ دار: دمذق. 1ط. كمعاف أحكاـ العخبي خؼالرَّ . فاضل دمحمالدَّ
 ـ.2013 -ػى1434

 ـ.1994 – ق1414 الخانجي، مكتبة: القاىخة .2ط. الشَّحػؼ  التصػُّر .رمزافعبجالتَّػَّاب، 

يغ. دركس التَّرخيف.  عبج الحسيج، ُمحِي الجِّ

 .ـ2007 لمتخاث، ػؼيؿيةالتَّ  دار: القاىخة.5ط. الكافي خؼالرَّ .أميغ أيسغعبجالغشّي، 

ع. شاىيغ ُجخجيَعِصّية،   ريحاني، دار: بيخكت .4ط. افيَ كالبَ  حػكالشَّ  خؼالرَّ  في المداف ُسمَّ
 .تاريخ بال

  .ـ2017 - ىػ1438 الطاىخية، دار: الكػيت .1ط. األفعاؿ ترخيف .الحسيج عبج عشتخ،

 - ىػ1388 العرخية، السكتبة: كصيجا بيخكت. العخبية الجركس جامع .مرصفى ،الغالييشي
 .ـ1968

 .تاريخ بال القمع، دار: بيخكت. رخؼال مخترخ. اليادؼ عبجالَفْزِمّي، 

 تاريخ بال ،6ط. األسساء ترخيف في التِّبياف.حدغ أحسجكحيل، 
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 الجار: تػنذ .ماجج جعفخ: تح. األفعاؿ مدتؿبالت معخفة في اآلماؿ بػية. جعفخ أبػالمَّْبِمي، 
 ـ.1972 لمشذخ، التػندية

ب،   دار: دمذق .1ط. الّزامغ الّرالح حاتع: تح. الترخيف دقائق .القاسع أبػالسؤدِّ
 .ـ2004 - ىػ1425 ، البذائخ

 ق1415 األكقاؼ، كزارة: القاىخة. عزيسة الخالق عبج: تح .السقتزب. يديج بغ دمحمالسبخِّد، 
 ـ.1994 –

 -ق1413 العمسّية، الكتب دار: بيخكت. 1ط. الجامجة األفعاؿ معجع. بكخ أبػ أسساءمحّسج، 
 ـ.1993

د،   ِليِجف، مصبعة: بخيصانيا .بػرنمو بػؿ: تح. كالسسجكد السقرػر ابكت .العّباس أبػَكالَّ
   ـ.1900

 مصبعة: الكػيت .1ط. الكخيع القخآف في صبيقكالتَّ  عميسيالتَّ  خؼالرَّ  .سميساف محسػدياقػت، 
 .ـ1999 - ىػ1420  اإلسالمية، السشار

Jankır, Aslam. Elkafiyeul Kubra. 1. Baskı. Ankara: Sonçağ Akademi, 
Aralık 2020.                                                                        
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س السؾضؾعات  ف ْيخ 

 2-------------------------------------------------مقجمة

 4-----------------------------------------مقّجمة بالمغة التخكّية

 6-------------------------------------------------َمْجَخل

خؼ 6-------------------------------------------تعخيف الرَّ  

 7------------------------------------------ةُ ِعمع الرخؼأىسيّ 

 8-------------------------------------------------فائجُتو

 8----------------------------------------------مػضػعاتو

 10---------------------------------------الفرل األّكؿ )االسع(

 11------------------------------------------------تعخيفو

 11-----------------------------------------------عالماتو

 12--------------------------------------------أنػاع التشػيغ

 14--------------------------------------الفػائج السعشػية لمتشػيغ

 14------------------------------------------------الحخؼ

 :االسع بحدب
 16-----------------------------------ج(د كالسديعجد أحخفو )السجخَّ  

خ كالسؤنَّث  18-------------------------------------الجشذ: السحكَّ
 27--------------------------------------------حخفو األخيخ

 31---------------------------------------عخفةُ كالسَ  كخةُ االسع الشَّ 
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 35----------------------------------------------اسُع الَعَمع
 44-------------------------------------------السعّخؼ بػ: اؿ

ِسيخ  50-----------------------------------------------الزَّ

57------------------------------------------االسع السػصػؿ  

 60---------------------------------------------اسع اإلشارة
 65-------------------------------، كالُسعخَّؼ بالشِّجاءؼ باإلضافةالسعخَّ 

 ---66----------------------------------------االسع السخّكب
 -67------------------------------------------------الَعَجد

 71------------------------------------------ ة(الُسثّشى )التَّثشيَ 
اِلع خ الدَّ  ----76------------------------------------جسع السحكَّ
اِلع  83----------------------------------------جسع السؤّنث الدَّ

-  88------------------------------------------كديخجسع التَّ 
 94---------------------------------------االسع السبشّي كالُسعخب

 101-----------------------------------------أسساء األصػات

 102------------------------------------- الفرل الّثاني )الِفعل(
 103----------------------------------------------تعخيفو 

 103-------------------------------------أنػاُعو بحدب صيغتو 

 108-------------------------------------لّ فعل الّرحيح كالُسعتَ ال
 112-----------------------------------------يداف الّرخفيّ السِ 

 116-------------------------- الفعل بحدب عجد أحخفو )السجّخد كالسديج(
 120------------------------------------------اشتقاؽ األفعاؿ

 123-------------------------------------ؽ الفعل السزارعتقااش
 129----------------------------------------ؽ فعل األمخاشتقا
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 133---------------------------------------------اسع الفعل
 137---------------------------------------التػكيج بشػف التػكيج

 142------------------------------------كالجامجؼ الفعل السترخِّ 
ُـّ   145-----------------------------------كالفعل الشاقز الفعل التا

 149--------------------------------------الفعل الالـز كالستعّجؼ
 151---------------------------------الفعل السعمـػ كالفعل السجيػؿ

 -----155-----------------------------------------اإللحاؽ
 158------------------------------------يادة في األفعاؿمعاني الدِّ 

 166---------------------------------الجامج كالسذَتقّ : الفرل الّثالث
 167--------------------------------------االسع الجامج كالسذَتقّ 

 168----------------------------------------------الَسْرَجر
 179--------------------------------------------اسع الفاعل

 182----------------------------------------مبالغة اسع الفاعل
 183-------------------------------------------اسع السفعػؿ

فة الُسذبَّية باسع الفاعل 187----------------------------------الرِّ

 191-------------------------------------------اسع التَّفزيل
 195---------------------------------------------اسع اآللة

 197---------------------------------------اسسا السكاف كالدماف
خؼّية: الفرل الّخابع  200-------------------------------التَّغييخات الرَّ
 201------------------------------------------الَقْمُب الَسكانيّ 

 202-----------------------------------------------الشَّْحت
خؼ )التَّشػيغ(  205--------------------------------- الَسْسشػع مغ الرَّ

 209----------------------------------------------اإلعالؿ
 218-----------------------------------------------اإلبجاؿ
 224----------------------------------------------اإلدغاـ
 228-----------------------------------------------الَػْقفُ 
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 234---------------------------------------------التَّرغيخ
 237-----------------------------------------------لشِّْدَبةا

اِكَشيغِ   241------------------------------------------ِاْلِتقاُء الدَّ
 245--------------------------------------- ُممَحق )َنْقج كَتحميل(
 254----------------------------------------السرادر كالسخاجع

 258---------------------------------------َفْيَخس السػضػعات
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


